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ി 
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4,൫൮൫.൬൫.൫. ക്ത 
ഞ്ജ , 

പരസ്യത്തിനു ഒന്നാതരം! 

൫൦ 

മലയാളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ പത്രം! 
ടണ് " 

നി റെ 

സ ് സ്സ] 6 ലര് 

ചിത്രങ്ങഥം ഒരു പ്രത്യേകത! 

വരിസംഖ്വ, [. 

പോസ്റ്റ. രൂ. ണ. അഞ്ചല് രൂ. ണ, 

ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ത് 0 6 0 

൫ മാസത്തേക്ക് റി ള് ലു) 0 

11മ൩മ്ല, 

[൧.1൧൧1.൧. 12.൧, 

11.൨, 

൭0൮71 114212. 



പ്രസ്പുാവന. 

ഞങ്ങളുടെ വിശേഷാല്പ്രതി സജ്ജനങ്ങളുടെ സകരുണമായ സ്വീകരണത്തിലേ 

ക്കായി പൊതുജനസമക്ഷം സമച്പ്ിച്ചുകൊട്ളുന്നു. ഈ രൂപത്തില് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീക 

രിക്കുവാ൯ ഞങ്ങളെ സൌഹാര്ദ്ൂപൂദ്ധം സഹായിച്ച മഹാശയന്മാരായ ലേഖനകത്തക്കളോടു 

ഞങ്ങംക്കുള്ളതായ കടപ്പാടിനെ സാദരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില് അസാമാന്യമായ സന്തോഷ 

മുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയെ കവിഞ്ഞുള്ള സഹായങ്ങം സാഹിത്ൃപ്രണയികളീല്ന്നിന്നും ലഭിച്ചതി 

നാല് ഞംഅറംക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാ൯ ന്ിവാഹമില്ലാതെ 
വന്നതില് നിവ്യാജമായ വ്ൃയസനമുണ്ട്. ഇപ്പോഠംതന്നെ വളരെ ഭീര്ഫിച്ചുപോയിട്ടുള്ള ഈ 
ഗ്രന്ഥം ഇതിലും വലുതാശുന്നതു യുക്തമല്ല, എന്നു തോന്നിയതിനാല് ഒടുവില് കിട്ടിയതായ 

ചില ദീര്ഘലേഖനങ്ങം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതുടള. അനശ്വരമായ ഗുണപൊൌഷ്ഠല്യ 

ങ്ങം ഉള്ള ആ ലേഖനം തല്കത്താക്കളുടെ കരുണാപുവമായ സമ്മതമുക്ളപക്ഷം വരുന്ന 
കൊല്ലത്തെ വിശേഷാല്പ്പതിയില് ചേത്്തകൊള്ളാമെന്നു പോ സ: ഇപ്പ്യോം 

ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യത്ഥിക്കയും ചെയ്ത്ുകൊള്ളുന്നു. ജനുവരിമാസം ആദ്യത്തില് ഈ ഗ്രന്ഥം 

പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാനാണു ന്ദിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു് . ബ്േളോക്കുകഠം ചെയ്തുകിട്ടുന്നതില് നേരിട്ട പ്രതി 

ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ ഒരുമാസക്കാലത്തെ താമസത്തിനിടയാക്കിയതു'. 

ഫോട്ടോകളും, ബേ ളാക്കുകളും സദയം അയച്ചുതന്നു ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച 

മാന്ൃബന്ധുക്ളോടും ഞങ്ങറം ള്ള കൃതജ്ഞതയെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടത്തിക്കൊള ന്നു. 

എന്ന് വിധേയന്, 

കൊല്ലം; കെ. ജി. ശര്, 

൧൧0൫ കുംഭം ൧൨൧൦൩. മാനേജിംഗ് എഡിററര്. [1 

യ 
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46. 

47. 
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1. 

7. 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

വിഷയവിവരം. 

ടിര്ിണ്ണട (4 20ബ)--3 2ന്മ൦്ലേച് 6. ₹%. 0260 21. 4. (0൦) 

൬ 81൦ 0 220൧൩൫ 27. %. 2. ഷിപ് 2. 2. ((050)13-പ0- 1.൨൩. 
കാളിദാസന് കേരളത്തില് വന്നിട്ടുണ്ടേ? (ഗദ്യം) ശ്രീമാ൯ പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എല്. 

ഒരു സ്വര്ഗ്യസമാഗമം (പദ്യം) ശ്രീമാന് പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. ഏ.., ബി. എല്. 

ഗാന്ധിയും ക്രിസ്തവും. (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് മള്ളൂര് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ബി. എ. ബി. എല്. 

പുഷ്ടവഷം (പദ്യം) ശ്രീമാന് പള്ളതുൂത രാമ൯ 

02൧൩൭൧൦൦ - 11, 7൭5 0 ബി ഫപ്ധ 2. 2. യേ, 22. 2., 0. 20. 
02 വ്ലിലാല 7൩ഠഥിാല്ലി3ന-- 3൬ 217. 1. %. വിടി 216൩0൧ 13 2. 
നാം തമ്ഥിലുളള അന്തം (ഗദ്യം) ശ്രീമതി ബി. കല്യാണിഅമ്മ ബി. ഏ. എല്. ടി. 

തായേജനനി ഗിള്ളിചികി ബി. കല്യാണിഅമ്മ ബി. എ. എല്. ടി. 

രാഷ്ജ്രീയവിഷാഭാത്മകത്വവും പ്രസാദാത്മകത്വവും (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് ഏ. ബാലകൃഷ്ണുപിക്ള ബി. ഏ... ബി. എല്. 
൫. ത്മത്യാഗം (പദ്യം) ശ്രീമതി കടത്തനാട്ടു കെ. മാധവിഅമ്മ 

ചെമ്പകശ്ശേരി (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് കെ. എം. പണിക്കര് എം. ഏ. ബാരിസ്റ്റ൪-അററ് -ലം 
സംസ്കൃതസാഹിത്യം (ഗദ്യം)-- ശ്രീമാന് പുന്നശ്ശേരി നമ്പിനീലകണ്ണശമ്മ 

ബാവയം കുള്ളനും (പദ്യം) - ശ്രീമാന് കട്ടമത്തു കുന്നിയൂരു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണുക്കുവപ്പു 

ഇസ്ലാമികനവീകരണം (ഗദ്യം) ശ്രീമാന്. കെ. എം. സീതി ബി. ഏ. ബി. എല്. (എം. എല്. സി.) 
പൈയുൂര്മഹഷി (ഗദ്യം) - ശ്രീമാന് ഉള്ള്൪ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. ഏ. ബി. എല്. 

ഇരുട്ടിലെ വെളിച്ചം (പദ്യം) -- ശ്രീമാന് കുററിപ്പുറത്തു കേശ ൯നായ൪ 

1൦ 12൨൨ 0 170 ഒടട --1347 270. ൧, ൫ഠ)പ൭ 1൦൩0൩ 10. ൧. 8. 0൦൩. ി 
കലാവിലാസം (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് എം. രാജരാജവമ്മ എം. ഏ. ബി. എല്. 

11൦ 20സ്ഥര്ദലറ ൧ 0൦ ധി --17 27. (. 2. ൧1൬൮൭൩ 2൮॥1പ സ. 2. (090൩). 
എനെറ വിദ്യാഭ്യാസം (ശ്രദ്യം) -- ശ്രീമാന് ആര്. ഈശ്വരപിള്ള ബി. ഏ. 

ആ മരം (പദ്യം)--ശ്രീമാ൯ ജി. ശങ്കരക്കുവപ്പ് 

ഫൈന്ദവഗണിതശാസ്ര്രം (ഗദ്യം) -- ശ്രീമാ൯ കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കണ്ണി 

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വിലക്ഷണപ്രസ്ഥാനം. (ഗദ്യം) - പ്രൊംസ്സൂ൪ പി. ശങ്കര൯നമ്പ്യാ൪ 

അന്തിത്തിരി (പദ്യം) ശ്രീമാന് നാലപ്പാട്ടു നാരായണമേനോ൯ [എം. ഏ. (ആണേഴ്സ്) 

ശാസ്രതത്വസ്ഥിതി. (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് വടക്കേപ്പാട്ട നാരായണന്നായ൪ 

ചിരട്ടക്കയില് (ഗദ്യം) - ശ്രീമാന് പുത്തേഴത്തു രാമന്മേനോന് ബി. ഏ. ബി. എല്. 

17ന6ടണ॥ 0൭)" /0ിഡ്ിട 1൩ റം വയി 1770. 2. 6ല്വിന്ടദര് 4. 
മമഹാരത്തെ ഞാന് സാദരമണിയട്ടെ! (പദ്യം)-ശ്രീമാൻ എം. ആര്. കൃഷ്ണുവായുര് ബി. ഏ. എല്. ടി. 

വൃശ്ലീയമത്സരം (ഗദ്യം) -- ശ്രീമാന് എം. രാമവമ്മതമ്പാന് ബി. ഏ. എല്. ടി. 

റഷ്യയിലെ യുവചൈതന്യയം (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് കെ. എന്. കേശവന്നനൃതിരിപ്പാടട് എം. ഏ. ബി. എല്. 

2. എന്െറ ഭൈവം (പദ്യം) ശ്രീമാന് എന്. ഗേംപാലപിള്ള ബി. ഏ. 
. | ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് ആഗമാനന്ദന് എം. ഏ. 
. | ശാസ്ര്രാഭിവൃദ്ധിയും മനുഷ്യാഭിവൃദ്ധിയും (ഗദ്യം) ശ്രീമാന് മൂക്കോത്തു കമാര൯ 

ദയ (പദ്യം) -- ശ്രീമതി തോട്ടയ്ക്കാട്ട മാധവിഅമ്മ 
മലയാളരാജ്യം (ഗദ്യം). ശ്രീമാന് യു. ഗോപാലമേനോന് ബി. ഏ. ബി. എല്. 
പ്രകൃതിചകിത്സ (ഗദ്യം) -- ശ്രീമാന് എം. ആര്. മാധവവായയര്, ബി. ഏ. എല്. എല്. ബി. 
വിജയിപ്പൂതാക മംഗല്യമേ (പദ്യം) -- ശ്രീമാന് വി. ഉണ്ണ്ണിക്കു്ണു൯നായര് ബി. എ. 
പ്രേമകടിരം (ഗദ്യം) -- ശ്രീമതി ആനന്ദവല്ലിഅമ്മ എം. ഏ. (ആണേഴ് സ്) 
വ്യവസായവദ്ധനം (ഗദ്യം) -- ശ്രീമാന് സി. കെ. മേനോന്, ബി. ഏ. എം. മെററ്' (ഷെഫീല്ഡ് ) എ. ഐ. 
അതുതാനമലംവരദംസുഖദം (പദ്യം) - ശ്രീമാന് ബോധേശ്വ൪ [സി. എം... ഇ൯സ്റ്റ് (മെററ് ) 
മുദ്രണം അഥവാ അച്ചടിവേല (ഗദ്യം)-ശ്രീമാന് സി. ഉണ്ണ്ണി, ഡ്ധിപ്പോമേറവ പ്രി൯റ൪. 
കുടിയായ് മക്കായ്യം (ഗദ്യം) -- ശ്രീമാന് എന്. കുഞ്ഞുരാമപ്പുതിയാർ ബി. എ. ബി. എല്. 
മുകുളഗീതി (പദ്യം) - ശ്രീമാന് കമ്ണ്്റ്പുഴ കൃഷ്ണുവായ്യ൪. 
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ത്തിലാല്ന്റെ,, മുത്തസാഹാദര്ിയായ മിസിസ്സ് കിഷന്ലാല്. 

ക്യ അ ക്കാനകം - 

ളം കാ ലി 

മഫാത്ഥാ ഗാന്ധി. 

പണ്ഡിത മദനമോഹനമാള.വ്യ ക 

ടട ി പ് 
ഠാാടഠാടാഠാടാടാഠാടാടാറാടോടറാടടറാടാ[07--5500ാ02-5507-5500ഠാ09ടോ0ടേഠുകിാട്ോറാഠാറാ-5ോ0ടാറാടടാഠാറാ55ോ0500 

പണ്ഡിതമോടിലാല് നെട, 

0 

സരോധിനിദേവി. ത ജവഹരിലാല്ന്റെ(ു,. 

ധയാ-5-5500-5--55005ോഠാ5-500ാറാ--5005-5500550ാാറാടോടോഠാടോടാഠാടാടോഠാ ൫00590--500---5005-5500-5-500--500-5---500-5ടാസഠാഠാടാാനഠാധഥട: റ0ടത്തറററ്ട്്രാടടതടറോറാ)ോേ00ോറാ അറ --50൨5റാ-5ടറോറ0' 
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സ്വരാജ്യ സേവനാത്ഥം ആത്മത്യാഗം ചെയ്തിടുള്ള ഭാരതിയ വീരപുരുഷന്മാര്.. 

ന 

ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജനദാസ് . 

യതീന്ര്രനാഥദാസ് . 

൬൨൩ ദിവസത്തെ നദിരാഹാ “യജ്ഞത്തില് (൨൫൨൦൦ വയസ്സില്) 
ലീവനുപേക്ഷിച്ച മഹാര്യഗി. 

ന്റ് നു [്്ി ;: നം സ അല് ളള 

ന് 
യു 

പം 

ലാലാലജപത് റായി. 

66ന് 



ഇ: [ 
| കാളിഭാസന് കേരളത്തിരു വന്നിട്ടണ്ടോ? | 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്ര ൭. 

(പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ. ബി. എല്.) 

മഹാകവികളാല് അധ്യുഷിതമാണു കേരളദേശം. 
മപ്റാകവികളോ ? എന്നു ചോദ്യൃത്തിനു പൃറപ്പെടുന്നവരോടു 
ഞാന് വാദത്തിനു തയ്യാറില്ല. നാടകപ്പട്ടുകാരനാണ 
മഹാഭാഗവതരെന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു കോലാഫഹ 
ലകഠോരന്മാരായ കുറേ ക്രട്ടരും ഡിണ്ഡിമപ്രായങ്ങളായ 
ചില പത്രങ്ങളും സ്വാധീനമാണെങ്കില് തക്കതായ 
ധാര്ഷ്ടയമുള്ളവക്കു മഹാകവി എന്ന പട്ടാദിഷേകം അസാ 
ദ്ധ്ൃമല്ലെന്നു കയക്ടന്ന കശ്ുമ്പന്മാര് സ്വയമിരുന്നു നീറി 
ക്കൊമുളട്ടെ. €യിക്കരില് കൊഞ്ഞഃ സവ്വജ്ഞഃ? എന്ന 
സ്യായമനുസരിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക മഹാകവികം ഉണ്ടെ 

ഈ മുഖവ്യര ന്നാണു എന്റെറ വിനീതമായ വിശ്വാസം. 
സംഗതമോ അസംഗതമോ ആ 
യിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ കടക്കുവാ൯ 
തുടങ്ങുന്നതു് ഒരു ഗംഭീരമായ വി 
ഷയത്തിലേക്കാണ് . മഹാക 
വിത്വവിഷയത്തില് തക്കമററ 
സാക്ഷാല് കാളിദാസന് കേരള 
ദേശത്തെ സ്വപാദസ്റ൪ശംകൊ 
ണ്ടു ധന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന 
ജീജ്ഞാസയാല് പ്രേരിതനായി 
ഇതെതെഴുതാമെന്നു തോന്നിയതാ 

ി 
അണ. 

അടുത്തകാലത്തു രേവതീ 
കാന്തഭട്ടാചായയനാല് പ്രണീതമാ 
യ പ്രബന്ധകല്ലലതികയുടെ ദ്വി 
തീയസ്തരബകത്തില് കാളിദാസ 
നെ അധികരിച്ചു ചെയ്യകാണു 
ന്ന വിചാരത്തില് ഭആ മഹാക 
വി എവിടെ ഏതുകാലത്തു ജീ 
വിച്ചിരുന്നു എന്നും മറവമുമ്ള ൮ 
ത്താന്തങ്ങം ഇപ്പോഴും ആവി 
ഷ്ലൃതമല്ലല്ലോ എന്നുവച്ചു ഗ്രന്ഥ 
കത്താവു വിലപിയ്യുച്ഛന്നു. ത്ത 
കൂട്ടത്തില് ഞാനും വിലപിഷ്ഠു 
ന്നു. മാളവമൊ അവന്തിയോ 
വിദദമോ ആണു കാളിദാസനെറ 
ജന്മദേശം എന്നു പലരും വിശ്വ 
സിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ജീവിതകാലഭുത്തപ്പുററിയുമ്ള വി 
ചാരം കറേക്ര്ടി വിഷമമാകുന്നു. 
ക്രിസ്തവഷം അവത്ൃറിനിടയ്മക് ജീവിച്ചിരുന്ന ബാണഭട്ടൻ 
കാള് ദാസനെ സ്തരിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ടു അതിനുമുമ്പാണു 
കാളിദാസകാലമെന്നു നിശ്ചയംതന്നെ. അതിനു ആധാ 
രകമായി 

44“യേനായോജി ന ലേ 
സ്ഥിരമത്ഥവിധൌ വിലേകിനാ ജിനവേശ്ശ 
സ വിജയതാം രവികീത്തിഃ 
കവിതാശ്രിതകാളിദാസഭാരവികീത്തിഃ.? 

എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശിലാലിഖിതവും കണ്ടുകിട്ടിയി 
ട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രിസ്തൂവഷം ൬ഠഠ0-നു എത്ത മുമ്പ ജീവി 
ച്ചിരുന്നു എന്നുക്ള ഭാഗം കറ്റേക്രടി ദുര്ഫടമാകുന്നു. ബുദ്ധ 
ചരിതകത്താവായ അശ്വഘോഷകവിയ്മു്ച ശേഷമാണു 
കാളിദാസന് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു ചിലര് പറയുന്നു. 
അതിനു ലക്ഷ്യമായി 

ബോതായനേഭൃസ്തു വിനിസ് സ്തൃതാനി 
പരസ്സരോപാസിതകണ്ഡലാനി 
സ്ത്രീണാം വിരേജുര്മ്മുഖപങ്കജാനി 
സക്താനി ഹമ്മൃഷ്വിവ പങ്കജാന്ദി.? 

എന്നു ബുദ്ധചരിതത്തിലേയും 

ശ്രീമാന് പി. കെ. ണാരായണപിമ്ള. 

“താസാം മുഖൈരാസവഗന്ധഗഭൈ- 
വ്യാഫ്ത്രാന്തരാഃ സാന്ദ്രകരുഹലാനാം 

വിലോലന്നേതൂഭൂമരൈര്ഗ്ഗവാക്ഷാഃ 
സഹസ്രപത്രാഭരണാ ഇവാസ൯.? 

എന്നു രഘുവംശത്തിലേയും, അതുപോലെ 

തതഃ കുമാരഃ ഖലു ഗക്ലൂതീതി 
ശ്രുത്വാ സ്ത്രിയഃ പ്രേഷ്യജനാല് പ്രവൃത്തിം 
ദിദ്ദക്ഷയാ ഹമ്മൃതലാനി ജഗ് മുഃ 
ജനേനു മാന്ധ്യേന കൃതാഭ്യനുജ്ഞാഃ 

എന്നു ബദ്ധചരിതത്തിലേയും 

തതസ്തദാലോകനതല്പരാണാം 
സൌധേഷ്യ ചാമീകരജാലവല്സു 
ബ(ഭവുരിത്ഥം പുരസുന്ദരീണാം 
തൃക്ത്യാന്യകായ്യാണി വിചേഷ്ഠി. 

[താനി. 

എന്നു രഹുവംശത്തില്ദേയും ശ്ലോ 
കങ്ങറം തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം അ 
൨൪ ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുന്. 
പറഞ്ഞ രേവതീകാന്തഭട്ടാചാന്യന് 
ഈ സാദുൃശ്യത്തേയും അശ്വഘോ 
ഫകാളിദാസന്മാരില്ഒരരൊഠം മറെറ 
യാളിനന്െറ ആശയത്തെ അപഹഫഹ 
രിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയേയും 
സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല് അപ 
ഫത്താറു് അശ്വഘോഷനാണെ. 

ന്നാണ് ടി ഭട്ടാചായ്യന്൯ പറയുന്ന 
തു്. അങ്ങനെയാണെങ്കില് കാളി 
ദാസനെറ കാലം സാധാരണ ധരി 
ച്ചിട്ടുളളതിലൊക്കെ മുമ്പാണെന്നു 
വി.ചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാ 
ളിദാസന് മഹാനും രസഭാവനിബ 
ന്ധനാദികളില് അദ്ധിതീയനും 
ആണെമാിലും അപഹരണവിഷ 
യത്തില് അത്ര ക്രസല്ണ്ടായിരു 
ന്ന ആളായിരുന്നില്ല. വാല്മീകി 
രാമായണത്തിലെ വാക്യങ്ങഠം അ 
ദ്ദേഹം അധികഭേദഗതിക്രടാതെ 
പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അതു. 

പോലെ കുമാരസംഭവത്തിലെ 

“പ്രുസന്നദിക് പാംസുവിലോപി ജാതം 
ശംഖധ്വനാനന്തരപുഷ്ണവൃഷ്ളി 
ശരീരിണാം സ്ഥാവരജംഗമാനാം 
സുഖായ തജ്ജന്മദിനം ബ്രൂവ?? 

ന്നശോകം ശി വപരാണത്തിലെ ര വൃ 

ദിശഃ പ്രസേദഃ8 പവനഃ സുഖം വവൌ 
ശംഖം നിദധ് മുശ്ഗനേചരാസ്തരഥാ 
പപാത മൌലൌ കുസുമാഞ്ജലിസ്ത്റദാ 
ബ്രഭൂവ തജ്ജന്മദിനം സൃഖപ്രദം? 

എന്നു ശ്ലോകത്തില് നിന്നു മിക്കവാവം അഭിന്നമായിരിക്ക 
നനു. പരകവിതാപഫരണം നിമിത്തം കാളിദാസനെ ദി 
ങ് നാഗാചായ്യ൯ അപഹസിച്ചിരുന്നതായി മേഘസന്ദേശ 
വ്യാഖ്യാതാവുയ പറകയും ചെയ്യുന്നു. ശാന്തമായ ഈ ചൌ 
യ്യൂരസം ഒരു .ദുശ്ലീലം ആണെങ്കില് 

ഏകോഫി ദോഷോ ഗുണസന്നിപാതേ 
ന്ദിമജ്ജതീന്ദോഃ കിരണേഷ്ചിവാമം? 

എന്നുവച്ചു ക്ഷമിക്കയും . 4*മലിനുമപി ഫിമാംശോര്ല്ലക്ഷ്്ു 



മലയാളരാജും വിശേഷാല്പ്രതി 

ലക്ഷ്തരീം തനോതിറ? എന്നു വച്ച ഒരു ഭൂഷണമായിക്കുരുതുക 
യും ചെയ്യുന്നതിനു കാളിദാസന്തന്നെ ന്യായങ്ങറം വിധി 
ചചിട്ടുളളതും പ്രസ്ലാവയോഗ്യമാകുന്നു. എങ്കിലും കാളിദാസ 
നെ അനുകരിച്ചു നമ്മുടെ കവികളും മഹാകവികളും പര 
പ്രബന്ധങ്ങളെ ആക്രമിക്കയും അന്യകവിതകളുടെ കവര് 
ച്ചയും കച്ചകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതായാല് അതു് മഹാസാ 
ഫസമായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

മുന്പറഞ്ഞതിനന്െറ സംക്ഷേപം കാളിദാസജീവച 
രിത്രവൃത്രാന്തങ്ങറം ദുര്ല്പഭങ്ങാം എന്നാകുന്നു. അതുകൊ 
ണ്ട നിവ്വിശമംമായി എന്തും തട്ടിമൂളിക്കുന്നവക്കു നല്പസൌ 
കര്യവും അപ്രമാണുജല്പനത്തില് വൈമുഖ്യമുള്ളവക്കു വള 
രെ വൈഷമ്യവും നേരിടുന്നു. ഈ ദുര്ഘടത്തില് കാളിദാ 
സനെ കേരളത്തില് കൊണ്ടുവരുന്ന കായ്യുത്തില് കുറെ പ 
രുങ്ങാതെ തരമില്ല. അപ്രമാണഭീരുക്കളുടേയും പ്രമാണ 
നിദ്റിശങ്കന്മാരുടേയും മദ്ധ്യ ഒരുമാതിരി ത്രിശംകുമാഗ്ലരമാ 
ശ്രയിച്ചു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിചാരത്തിന്െറ ൭൭ 
മം. ഒന്നാമതായി സംഭാവ്യതാസംഭാവ്യതകഥം എങ്ങനെയി 
രിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം. 

മഹാകവികഠംക്കു ദിഗ് ദേശകാലവിജ്ഞാനം അവ 
ശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു കാവ്ൃമീമാംസകന്മാർ പ 
റയുന്നു. ഇദാനീന്തനകാലത്തു മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാ 
ഗോര് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടളള ദേശാടനൌത്സക്യം നോക്കു 
ക. ശ്രീമാന് വള്ളത്തോഠം നാരായണമേനോന് അവര് 
കഠം അടുത്തകാലത്തു ചെയ്തു ദേശസഞ്ചാരവും ഇതിനുദാ 
ഫരണമാണു്'. പ്യഠ്യകാലസാഹിത്യകാരന്മാരില് പലരും 
ദേശാടനുപ്രിയന്മാരായിരുന്നു. ഫഷചരിതപ്രാരംഭത്തില് 
നിന്നു ബാണഭട്ടന്൯ പലദേശങ്ങളില് ചുററിത്തിരിഞ്ഞിരു 
ന്നതായി തെളിയുന്നു. വിവിധവിദ്യാസമ്പന്നന്മാരുടെ ക്ര 
ട്ട്കെട്ടോടുക്രടി ബാണടഭട്ട൯ ചെയ്തിരുന്ന സഞ്ചാരങ്ങഥം അ 
ദ്ദേഹം ടി ഗ്രന്ഥത്തില് സകൌതുകം വ ച്ചുകാണുന്നു. 
അദ്ദേഹത്തോടു ക്രടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില് 
4കേരളകന്൯ന്?? എന്നൊരുവനുണ്ടായിരുന്നതായി പഠയുന്നഭാ 
ഗം നോട്ടുചെയ്യത്തക്കതാകുന്നു. സഞ്ചാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു 
തിരിയെ ഭവനത്തില് എത്തിയശേഷമാണ്? ഫഹഷ്വദ്ഥ 
നെറ രാജധാനിയിലേക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു് വ 
ശ്യവാക്കും ചിലപ്പോഠം അനാവശ്യവാക്കും ആയ ആ മ 
ഹാസാഹിത്യകാരന് പുറപ്പെട്ടത്ര്. ആ യാത്രാവിവരണ 
വും വര്ണ്ണ്ണനാ൪ണ്ണുവകര്ണ്ണ്ുധാരനായ ബാണഭട്ട൯ പൊ 
ടിപൊടിച്ചു കാണുന്നു. അങ്ങനെ ബാണഭട്ടന്െറ കായ്ക്ം. 
ബാലരാമായണാദി നാടകങ്ങളുടെയും കാവ്യയമീമാംസയുടേ 
യും കത്താവായ പ്രുസിദ്ധകവി രാജശേഖരനും വളരെ ഭൂ 
പ്രദക്ഷിണം കഴിച്ചിട്ടുളൂളതായി തോന്നുന്നു. ബാലരാമാ 

യണത്തില് രാമസേതുമുതല് അയോദ്ധ്യവരെയുള്ള, മാശ്ശുവ 
കുനു പുറമെ, കാവ്യമീമാംസ പതിനേഴാം അഭ്ല്യായ 
ത്തിന്െറ അവസാനദഭാഗത്തു ഭൂവനകോശം എന്നൊരു 
ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുകളതായി പറഞ്ഞുകാണുന്നു. 
കാവ്യമീമാംസ അടുത്തകാലത്തു ബറോഡാ സംസ് കൃതഗ്ര 
ന്ഥാവലിയില് പ്രഥമപുസ്തകമായി പ്രസിഭധീകരിച്ചിട്ടുക്ള 
താണ് . അതിനെറ പതിനേഴാം അദ്ധ്യായംതന്നെ ദേ 
ശഭാഗവിവരണമാണ്'. പ്രസ്ത്തമായ പതിനേഴാമധ്യായ 
ത്തില് മാഹിഷ്ടതീനഗരിയ്യുച്ച തെക്കുള്ള ഭൂവിഭാഗത്തിനു 
ദക്ഷിണാപഥമെന്നു രാജശേഖരന് പേര് പറയുന്നു. ദ 
ക്ഷിണാപഥത്തില് മഹാരാഷ് ട്രം, മാഹിഷകം, അശ് മ 
കം, വിദദം, കുന്തളം, ക്രഥകൌശികം, ശുപ്പ്യാരകം, കാ 
ഞ്ചി, കേരളം, കാവേരം, മുരളം, വാനവാസകം, സിംഹ 
ളം, ചോളം, ദണ്ഡകം, പാണ്ഡ്യം, പല്ലവം, ഗാംഗം, നാ 

സിക്യം, കോങ്കണം, കോല്ലഗിരി, വല്ലരം, ഇത്യാദിരാജ്യങ്ങ 
ളം, വിന്ധ്യമഫേന്ദ്ര മലയ മേകല പാല മഞ്ജര സഹ്യ ശ്രീ 
പവതപ്രളൂൃതി പവതങ്ങളും നമ്മദാ, താപീ, പയോഷ്ണ്കി, 
ഗോദാവരി, കാവേരി, ഭൈമരഥി, വേണാ, കൃഷ്ണവേണാ, 
വളുജുരാ, തുംഗഭദ്രാ, താമ്ുപര്ണ്ണ്ണി, ഉല്പലാവതി, രാവണ 
ഗംഗ, മുതലായ നദികളും ഉള്ളതായി വര്ണ്ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്നു. രാജശേഖരനെറ ജീവിതകാലം ക്രിസ്ധ 900൨൦ 
വഷമിടയ്യ്ായിരുന്നു. ഇതുപോലെ കിഴക്കും വടക്കും പടി 
ഞ്ഞാവ൮ം മമദ്ധ്യഭാഗത്തുമുള്ള ദേശങ്ങളെയും രാജശേഖരന് 

വര്ണ്ണ്ണിച്ചുകാണുന്നു. ആകപ്പാടെ നോക്കുമ്പോഠം അദ്ദേ 

ഹവും ദേശാടനം ചെയ്തിരുന്നതായി വിചാരിക്കാവുന്നതാ 
കുന്നു. 

രാജശേഖരനെറയും ബാണഭട്ടനെറയും ചരിതത്തില് 
നിന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതുപോലെ കാളിദാസനും ദേശ 
സഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്നതില് വലിയ 
അസംഭാവ്യത ഒന്നുമില്ല. കാളിദാസന്' അനേകദേശപരി 
ചയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു തക്കമില്ല. മേഘസന്ദേ 
ശത്തില് രാമഗിരിമുതല് വടക്കോട്ടു അളകാപൃരിവരെയുള്ള 
ഭൂസ്ഥിതി വര്ണ്ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേഘസസന്ദേശത്തെ 
പററി സാഹിത്യഭീപികയില് എഴുതിയിരുന്ന ലേഖനത്തില് 
ആ സംഗതി അസ്തദീയചര്ച്ചയു്ച വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുളളതാ 
കയാല് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചനക്കശ്ശേശത്തിനു പാത്രമല്ല. അ 
തിനു പുറമെ രഫുവംശത്തില് രഘുവിനെറ ദിഗ് വിജയയാ 
ത്രാവര്ണ്ണൂനയിലും അസാമാന്യമായ ദേശപരിചയം പ്രകാ 

ശിച്ചകാണുന്നു. പക്ഷെ അതു സമുദ്രഗുഫന്നെന്ന മഗധ 
രാജാവിന്െറ ദിഗ് ജയയാത്രാവിവരങ്ങം ശിലാസ്ത്രംഭങ്ങളില് 
ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുളളതില് നിന്നു ഗ്രഹിച്ച കാളിദാസന് 
വര്ണ്ണ്ണിച്ചിരിക്കാമെന്നു വിന്൯സന്വ് സ്തിത്ത് തന്െറ ചരി 
തത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടോക്കുന്നു. രാക്ഷസവേഗങ്ങ 
മായത്ീവണ്ടികളും യമകിമ്കരാവാഹനങ്ങളായ മോട്ടാര്വാഫ 

നഒദളും സമൃദ്ധങ്ങളായ ഇക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ടി 
ധ്വരയെപ്പ്പോലെയുള്ളവക്കു ഭാരതീയരുടെ പാദസാമഗ്രിക്ക 
ദൂരമെത്രമാത്രമഗണ്യമാണെന്നഠിയാമോ എന്നു നിശ്ചയ 
മില്ല. ഹിമാലയം മുതല് രാമേശ്വരംവരെ ഭാണ്ഡഭാരാദി 
കളും വഹിച്ചു പിപീലികകളെപ്പോലെ ഒരേ പിടിത്ത 
ത്തില് പ്രസര്പ്പിച്ചു കാലുകളുടെ അഹമഹമികയേ പരീ 
ക്ഷിക്കുന്ന തീരത്ഥാടനക്കാരെ കണ്ടിട്ടുക്ളവക്കു ബ്രഹ്മാണ്ഡ 
ഭിത്തിവരെ ഒരുവന് നടന്നുചെന്നു എന്നു കേട്ടാലും അവി 
ശ്വാസമുണ്ടാകയില്ല. കാളിദാസനന്െറ കാലുകഠംക്കു വല്ല 
വൈകല്യമോ ദൌര്ബ്ബല്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയു 
ന്നില്ല. നേരേ മറിച്ചു ശാകുന്തളത്തിൽ കഞ്ചുകി സ്വസ്ഥി 
തീയെ വര്ണ്ണിക്കുന്ന 

4നാലുകെട്ടിലധികാരമുദ്രയായ് 
കോല;കിട്ടിയതെനിക്കു സാമ്പ്യതം 
കാലുതട്ടി മറിയാതിരിക്കുവാ൯ 
കാലമൊട്ടുകഴിയെപ് ഫലിച്ചിതേ.?? 

എന്നു ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവധ്വനികൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ജംഘ.കറം ദൂരലംഘനപടുക്കളായിരുന്നെന്നു വേണമെങ്കില് 
വിചാരിക്കാവുന്നുതാകുന്നു. ആകട്ടെ; രഘൃവംശത്തിലെ 
വര്ണ്ണ്ൂനകഠം കാളിദാസനെറ ദേശവിജ്ഞാനം സ്വപരിച 
യസിഭ്ധാമെന്ന ഈഹത്തേയോ പരപരിചയപ്രതിഫലിത 
മെന്ന ഈഷത്തേയോ അനുക്രലിക്കുന്നതെന്നു നോക്കേണ്ടി 
യിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷയ്യുച്ഛ കഷണശാണങ്ങളായി സ്വീകരി 
ക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങറം കേരളത്തേയും അയല്ദേശങ്ങളെയും 

പററിയുള്ള വര്ണ്ണ്ണനകഠം തന്നെ ആകുന്നതിനെ തരമുമ്ള. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പരീക്ഷകനുതന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്ത 
ദേശവര്ണ്ണന യാഥാര്ത്ഥൃത്തില് നിന്നു ഭിന്നമോ അല്ലയോ 
എന്നു നിര്ട്ന്നുയിക്കുന്നതിനുള്ള യത്നം ജലതാഡനം 
പോലെ വ്യ൪ത്ഥമായ് വരികയേ ഉള്ളല്ലെ. 

അംഗദേശത്തേ ജയിച്ചു കലിംഗരാജ്യത്തിലേയ്യൂ്ഛ രഫു 
കടന്ന കഥ തുടങ്ങി നോക്കാം. മഫേന്ദ്രഗിരിയില് പാള 
യമടിച്ച കിടന്നിരുന്ന രഫുസൈനികന്മാര %നാളികേരാ 
സവം" കടിച്ചതായി കഷി വര്ണ്ണിച്ചു കാണുന്നു. തെങ്ങു 

ചെത്തു തുടങ്ങിയതെന്നാണെന്നു വല്ലവരും ഖണ്ഡിതമായി 
നിര൪ണ്ണ്ുയിച്ചാല് കാളിദാസകാലം ഗണിക്കുന്നതിനുതു പ്ര 
കാശപ്രദമായിരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടുന്നു കലിംഗരാജാ 

വിനെയും ജയിച്ചുകൊണ്ടു കടലോരത്തുക്രടി രഘു തെക്കോട്ടു 
പുറപ്പെട്ട. കടലോരമോ “ഫല വല്പൂഗമാലി?? യായി 

രുന്നു അതായതു കായ് ച്ചിരുന്ന കവുങ്ങുകളുടെ നിര നെടു 
നീളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനന്തരം രഘു കാവേരിയെ കടന്നു. 
പിന്നീടട മലയപവ്വതത്തിന്െറ താഴ്ചരകളില് അദ്ദേഹം 
സേനാനിവേശം ചെയ്യുന്നു. കാടു പിടിച്ചതുപോലെ അ 

€ വിടെ നല്ലമുളകുകൊടി പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല 
ഏലവും സമൃദ്ധിയായി വളന്നിരുന്നു. ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങളുടെ 
കഥയോ പറ്റയേണ്ടതില്ല. പടവെട്ടാന് പുറപ്പെട്ടുവന്ന 
പാണ്ഡ്യരാജാവ് പരാജിതനായി എന്നുമാത്രമല്ല ജേതാ 



വിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാ൯ താമുപര്ണ്ണ്റി മഹാര്ത്ത്റ്റുവവു 
മമായി സംഗമിക്കുന്നിടത്തുനിന്നു സഞ്ചയിച്ചു വച്ചിരുന്ന 
മൌക്തികങ്ങഠം കപ്പുമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. താമ്ര 
പര്ണ്ണീനദീമുഖത്തു മുത്തു വിളയുന്നതും അവിടെനിന്നു 
മുത്തെടുക്കുന്നതും യഥാര്ത്ഥവും പ്രസിദ്ധവും ത്തണ്്. 
ഇതു ഒരുപക്ഷേ കവിയുടെ സാക്ഷാല് പരിചയത്തിനു തെ 
ളിവായി സ്വീകരിക്കത്തക്കതും ആകുന൦. അനന്തരം ദക്ഷി 
ണദിക്കിന്െറ വക്ഷസ്തടവിശേഷങ്ങംപോലെ വത്തിക്കുന്ന 
മലയം, ദര്ദുരം, എന്ന പവ്വൃതദ്വയത്തെയും നിതംബബിം 
ബംപോലെ ശോഭിക്കുന്ന സഫ്ൃപധ്യതത്തെയും അതിലം 
ഘിച്ചു പശ്ചിമസമുദ്രതീരദേശങ്ങളെ ജയിക്കുവാന് രഘു 
പുറപ്പെട്ടു. പരശ്ുുരാമാസ്രംകൊണ്ടു സഫ്ൃപധ്യതപാദ 

ത്തില്നിന്നു പിന്വാങ്ങിനിന്നിരുന്ന സമുദ്രം വീണ്ടും സഹൃ 
പാദങ്ങളെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്നുതോന്നുമാറ കേരളദേശത്തു 
രഫുവിനെറ പട പരന്നു. തിരുവിതാംക്ര൪, കൊച്ചി ഈ 
രാജ്യങ്ങളില് സമുദ്രത്തിനും പഠ്യതപംക്തിയ്മുച്ഛംമദേധ്യ താഴ്ച, 
യായി നെടുനീളെ കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഈ കവി പ്രത്യക്ഷ 
മായി ദര്ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ വര്ണ്ണൂന വായിക്കുന്ന 
വക്ദ തോന്നുകയില്ല. അഥവാ ഈ ഭൂപ്രദേശം കാണാതെ 
കാളിദാസന് ഇങ്ങനെ വര്ണ്ണ്ണിച്ചതാണെരമില്, മഹാകവി- 
വാക്യവൈഭവത്തിനു ഞാനിവിടെ നമസ്തുരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 
ഇവിടെ ഒരു സംഗതിക്രടി ഗണ്ദമാണ്ു്. അതായതു പര 
ശ്ുരാമകഥ. കേരളം പരത്തുരാമനിമ്മിതമാണെന്നുള്ള കഥ 
കാളിദാസന് നിശ്ചയമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. മഹാഭാരത 
ത്തില് ഈ കഥ ഇല്ലെന്നാണു പരിശോധിക്കുവാന് കഴി 
ഞ്ഞിടത്തോളംകൊണ്ടു എന്െറ വിശ്വാസം. സ്കാന്ദപുരാ 
ണമാണ് ഈ പരതശ്തുരാമകഥയെ പ്രധാനമായി പ്രതിപാ 
ഭിക്കുന്നതു് . കേരളബ്രാദ്മണര് അതു വിശ്വസിച്ചു കേരള 
മാഹാത്മ്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങം രചിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. കാളി 
ദാസനെറ അറിവു കേരളത്തില്നിന്നു കിട്ടിയതോ പുരാണ 
ലബ് ധമോ എന്നു നിര്ണ്ണയിക്കുവാന് മാഗ്ലും കാണുന്നില്ല. 
പിന്നീട്ട് നാം കാണുന്നതു് 

ശ്രയോല്സ്തഷ്ടവിഭൂഷാണാം 
തേന കേരളയോഷിതാം 
അളകേഷു ചമൂരേണു- 
ശ്യൃര്ണ്ണ്ണപ്രതിനിധീകൃതഃ.? ി 

എന്ന ശ്ലോകമാണ് . ഇതിനു മല്ലിനാഥന് ചെയ്തിട്ടുളള 
വ്യാഖ്യാനത്തെവ്പുററി മു൯പ) വിനോദമായി ചിലതെല്ലാം 
ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോക്കുന്നു. ഇവിടെ കായ്യമായി 
ത്തന്നെ സ്വല്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ു ഏതേന യോ 
ഷിതാം പലായനം ചമൂനാം തദനുധാവനം ച ധ്വന്യൃതേ? 
അതായതു ഇതുകൊട്ടെ സ്ര്രികഠം ഓടിയതും സൈനിക 
ന്മാർ അവരെ പി൯തുടന്നതും ധ്വനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു 
വ്യയാഖ്യാതാവു പറയുന്നു. അതു പന്തിയായില്ലെന്നു ഞാന് 
പറയുന്നു. മുമ്പേ സ്ത്ര്രീക൦ം ഓടിയിരുന്നെമ്കില് പുറകേ 
ചെല്ലുന്ന സേനയുടെ ഗതികൊണ്ടുള്ള പൊടി, ടി സ്ര്രികള 
ടെ കുവനിരകളില് വീഴുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു മനസ്സിലാക 
ന്നില്ല. മോട്ടോർ അണെങ്കില് തന്നെയും ധൂളിമണ്ഡലം 
അതിനെറ പിന്പിലല്ലാതെ ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുകൊണ്ടു 
കേരളസ്്്രികഠം ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം അനുപ് 
പന്നമാകുന്നു. ഇരിക്കട്ടെ. സാരമായി ഇവിടെ ഗ്രഹി 
ക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി കേരളത്തില് ഗണ്യൃയത സ്റ്രികഠംക്കാ 
ണെന്നു കാളിദാസന് ധരിച്ചിട്ടുകളതാകുന്നു. അംഗകലിംഗ 
പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ വര്ണ്ണൂനകളില് എങ്ങും സ്ര്രികളുടെ കഥ 
സ്റ്൪ശിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോഠംതന്നെ 
കേരളയോഷിത്തുകളെ പുരസ്തരിച്ചാണു കവി വണ്ണ്ണിക്കുവാന് 
തുടങ്ങുന്നതു്. ഇതു് അത്ുദുതകരമായ ദേശവിജ്ഞാനത്തെ 
വ്ൃയഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് മുരളയില് 
നിന്നുളള കാററിനാല് തുകപ്പെട്ട കൈരതപ്പുമ്പൊടികൊണ്ടു 
രഫുവിന്െറ ഭടന്മാരുടെ കഞ്ചുകങ്ങറാക്ക് യത്തമില്ലാതെ 
വാസനയുണ്ടായി എന്നു പറയുന്നു. മുരളീ? എന്നതു കേര 
ഉത്തില് ഒരു നദിയാണെന്നു മല്പിനാഥന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. 
പാഠാന്തരത്തില് മുരളി?” എന്നും പേരു കാണുന്നുണ്ടത്രെ. 
രണ്ടായാലും ഇതു് ഏതു നദിയൊ? 

ഗോദാവരീ, ഭീമരഥീ; കൃഷ്ണവേണ്യാദികാസ്ത്രഥാ 
സഹ്യപാദോത്ഭവാ നദ്യഃ സ് മൃതാഃ പാപഭയാപഹാഃ 
കൃതമാലാതാമുപണ്ണ്ീപ്പമുഖാ മലയോത്ഭവാ?? 

മലയാളരാല്പം വിശേഷാല്പ്രതിം 

എന്നു ദാക്ഷിണാത്യനദീവള്ണ്നയില് വിഷ്ണുപുരാണം പറ 
യുന്ന ക്രട്ടത്തില് മുരള ഇല്ല. കാളിദാസന്െറ സമകാലിക 
നെന്നു ഐതിഷ്യമുള്ള വരാഹമിഹിരന്െറ ബ്ലഹല്സംഹി 
തയില് കുന്തളകേരളാദി ദേശങ്ങളെയും ഗോദാവരീകൃ്്ലാ 

പ്രഭൂതിനദികളെയും പററി പരാമര്ശങ്ങറം ഉണ്ട്. മലയ 
ദര്ദൂരാദിപവ്തങ്ങളും 44കാഞ്ചിമരിചീപട്ടണ. ചേയ്യായുക 
സിംഹളാ ജൂഷദാഃ"? എന്നു കാണുന്നതില് നിന്നു കൊടുങ്ങ 
൪ എന്നു ചിലര് പറയാവള്ള മരീചിപട്ടണവും പരാ 

മര്ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . മുരളയെപ്പുററി ഒന്നുമില്ല. രാജശേ 
ഖരന്െറ കാവ്യയമീമാംസയുടെ സംക്ഷേപം മുന്പു കൊടു 

ത്തിട്ടുള്ളതിലും പ്രസ്തുത നദി സ്തരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രസ്തുത 
മുരളാനദിയുടെ തീരങ്ങറം പൃക്കൈതകൊണ്ടു പ്രശോഭിതമാ 

ണെന്നു കവി സവിശേഷം നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരു 
വിതാംക്രറില് പമ്പാനദിക്കു അമ്പലപ്പുഴെ ക്ഷേത്രത്തിനു 
കിഴക്കുവശേ പൃക്കൈതയാറെന്നു പേരുപറയു.നു. പമ്പ 
യായിരിക്കുമോ മുരള $ മുരളയൊരുനദിയല്ലെന്നു വരുമൊ ? 
കൈതപ്പുഴക്കായലാണു മുരള എന്നു ചിലക്കഭിപ്രായമുള്ള 
തായിട്ടഠിയുന്നു. മരിചിപട്ടണം വരാഹമിഹിരനു പരിചി 
തമായിരുന്നു എന്നു കണ്ടുവല്ലൊ. അവിടെയായിരുന്നു 
പെരുമാക്കന്മാരുടെ അധിവാസദേശം. അവരായിരുന്നു 
പ്രാചീനചേരരാജാക്കന്മാര. അവരെ എതിക്കുന്നതിനാ 
യിരുന്നിരിക്കണമല്ലൊ രഘുവിനെ ഉത്സാഹം. അഭ്ഭനെ 
നോക്കുമ്പോഠം കൊടുങ്ങല്ലൂരിനു സമീപമുള്ള കായലോ നദി 
യൊ തന്നെയായിരിക്കണം മുരള എന്നു അനുമാനിക്കാവു 
ന്നതാണ് . അഥവാ. മുരളീ എന്ന പാഠമാണു സാധീയ 
സ്സസ്മില് അതു പുരളിഎന്നതിന്െറ പ്രഥമാക്ഷരഭൂമത്തി 
നാല് നിഷ്ടടിച്ചേയ്്ലാവുന്നതാണ്ു് . പുരളീ എന്നതു വട 
ക്ക൯കോട്ടയത്തിന്െറ നാമധേയമാണു് . അങ്ങനെ നോക്ക 
മ്പോറം കാളിദാസന്െറ മുരളി വടക്ക൯കോട്ടയത്തിനു സമീ 
പം വല്ല നദിയേയോ ജലാശയത്തേയോ ലക്ഷീകരിക്കുന്ന 
തായിരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെ പലവഴിയില് ബുദ്ധി ബംഭൂമി 
മാണമായിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അധ്യവസായസിദ്ധിയില് വി 
ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മുരള?്? കാളിദാസനു നേരിട്ടു പരിചയ 
മുള്ള ഏതോ നദിയോ കായലോ ആണെന്ന് എനിക്കു 
തോന്നുന്നു. മറ൨ സംസ് കൃതകൃതികളില് അതിന്െറ പേര് 

' അലഭ്യമാണെങ്കില് എന്െറ അഭിപ്രായം സൃപ്രതിഷ്ഠ 
മാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അഥവാ വല്ല കോണിലും മു 
രളയുടെ പേര് ലഭ്യമാണെങ്കില്തന്നേയും സാക്ഷാല് ദ൪ 
ശിച്ചതുപോലെ മുരളയെ കേതകിയോടു സംഘടിപ്പിച്ചു 
വള്ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു കേരളത്തിലെ പല നദികറംക്കും കായ 
ലുകുറംക്കം യ്ഥാത്ഥമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 
കാളിദാസന് കേരളത്തില് വന്നിട്ടള്ളതായിട്ടെനിക്കതോ 
ന്നുന്നു. അനന്തരശദ്ര്രോകത്തില് €രാജതാളീവനധ്വനി??യെ 
പററിയുള്ള പരാമ൪ശവും ഈ ഉഈഫത്തിനു യോജിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. 

കാളിദാസന് അവന്തിദേശത്തോ അതിനുള്ള സമീപ 
പ്രദേശങ്ങളിലോ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിവിവാദമാ 
കുന്നു. അവന്തിദേശത്തുനിന്നു ക്ഷത്രിയരെക്കൊണ്ടുവന്നു 
കേരളത്തില് പെരുമാക്കുന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. 

4കാശ്മീരാവന്തിചോളേഭ്യ 
ആനീയ ക്ഷത്രിയം ദ്വിജാ?” 

എന്നു കേരളക്ഷിതിരത്നമാലയില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നോ 
ക്ക. അതു് ഒരു അവാചീനകൃതിയാണെന്നു ശ്രീമാന് 
പി. രാമ൯തമ്പിഅവര്കഠം ജന്മികടിയാ൯റിപ്പയോര്ട്ടില് 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഞാന് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. എന്തിലും കാ 
ശ്ലീരം, അവന്തി, ചോളം ഈ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നു പെരുമാ 
ക്കന്മാർ ആനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പ്രസ്താവന പ്രചാര 
ത്തിലിരുന്ന ഏതോ ഐതിഫ്ൃത്തിന്െറ പ്രതിധ്വനി 
പോലെ തോന്നുന്നു. അവന്തിദേശീയന്മാരായ പെരുമാക്ക 
ന്മാര് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് കാളിദാസന്. കേരളത്തില് 
വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുക്ള ഈഫത്തിന് അതും ഒരു ഉപോല്ബല 
കമാകുന്നു. ഴ് 

ഇതി ശ്രീകാളിദാസോക്തി- 

തുക്തിസംസക്തമൌക്തികൈഃ 
കൃതോയം യുക്തിസുത്രേണ 

പ്രബന്ധോസ്കത്കു സതാംമുദേ. 

ച നം 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതിം 

ആയ... ൭.൭. ൭.ആ.൭.൭.൭.൭.൬.. ആ...ആ... ൬.൭... ൭.൭... 

ഒരു സ്വരഗ്യസ്മാഗമം. 
ആ... ൭... ആ...ആ ൭ആ.൭.൭..൭.. ൭.൭... ൭.൭... 

(പ്രി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി ഏ. ബി എത്ര) 

തുഞ്ചനും കുഞ്ചനും വായ്ുരുണ്ണ്ായിയും 

സഞ്ചിതാനുന്ദരായ് സ്വശ്ശൂത്തിലേകദാ 

ചഞ്ചലാക്ഥിജനം കാണാതൊരേടത്തു 
കിഞ്ചില് സ്ഥിതിചെയ്ത് ചൊന്നോരുവാത്തകഠം 

പ്പലാഞ്ചെറരമൂലം ഗ്രഹിച്ചതാലോചിച്ചു 

ഞാഞ്ചെററചൊല്വാന് തുടങ്ങുന്നു സാമ്പ്വതം. 

വാദ്യം മിഴാവായിരുന്നോരു തീകിഷ്ണുവാ- 

ക്കാദ്യമേ ചോദ്യമില്ലാതേ തുടങ്ങിനാ൯ 

ുതണ്ണ്രായിവായ്ക്യരെ! ഭൂലോകരീതി ക 

ണ്ടുണ്ണ്ണാനുമില്ലേതുമാസ്ഥ നമുക്കെടോ, 

കര്ണ്ണ്ണാടകംതൊട്ടു തെക്കോട്ടു നോക്കുകില് 

തൊണ്ണ്ണാനു തുല്യമായുണ്ടനേകം ജനം 

കഴ്ണ്ണ്റായിരക്കാരനോേക്കാഠം പ്രമാണമായ് 

ചുണ്ണമ്പുവര്ണ്ണ്ൂരെത്തന്നെ ഗണിക്കയും 

കര്ണ്ണാമൃതം ചാരു കേരളഭാഷയെ 

പിണ്ണാക്കപോലെ വിചാരിച്ചൊഴിക്കയും 

ഉണ്ണ്ണാക്കിനുണ്ടാമജീര്ണ്ണുകോപം പോലെ 

പെണ്ണ്ണാണടച്ചന്യഭാഷ ഘോഷിക്കയും 
എന്തൊരുകഷ്ഠം കലിയുഗം മൂര്ച്ഛിച്ചു 

പന്തിയല്ലേതുമവതാളമായിതേ. 

താന്തോന്നിലക്ഷണം പാടേ പരന്നിതേ 

ഭ്രാന്തോ തന്ിക്കെന്ന ചോദ്യപാത്രം ജനം. 

യോഷാജനത്തിന്െറ വേഷാദിനോക്കിയാ- 

ലാഷാഡ്ഥഭൂതിതാനേപ്പ്യാടു ചെയ്തതോ ? 

പെണ്കിടാങ്ങറാക്കുള്ള ശിമ്കിടിക്കാരരായ് 

സമ്ടപ്പെട്ട കഴിയുന്നിതു ചിലര് 

കാട്ടാളരെക്കണ്ട പന്നിപോല് പായുന്ന 

മോട്ടാറിലേറി ചരിക്കുന്നിതു ചില൪ 

നാട്ടാക്കപമൃത്യൂ കൂട്ടുന്ന ദേവത 

ത്രട്ടായതില് കുടികൊള്ളുന്നു സവ്ദാ 

തമ്പാദശക്തിക്ഷയംകൊണ്ടു മാനുഷ൪ 

സമ്പാതിയെപ്പ്പോല് ഭവിക്കമാറായ് വരും. 

എണ്ണ്ണയുംപോയ് വെളിച്ചെണ്ണുയുംപോയി മ. 

ണ്ണ്ണെട്ന്ുയായ് വന്നു വിളക്കകൊളുത്തുവാ൯ 
ആയതുമിപ്പോളപേക്ഷിച്ചു വൈദ്യുത- 

ക്ലായയില് സ്ഥായിമുഴുത്തിതു കുത്രചില് 

ആയതമായുള്ള കമ്പികളിട്ടതില് 

മായകൊണ്ടായി വിളക്കുകഠം നീളവെ. 

കമ്പിയും തുമ്പുകേടുണ്ടാകിലഞ്ജസാ 

കമ്പിട്ടിരുട്ടത്തിരിക്കതന്നെ ഗതി. 

ഉണ്ണന്നനേരത്തു കമ്പികലമ്പിയാല് 
പിണ്ഡമരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കെന്നിയേ 

തൊണ്ണ്യ്യ്ുകത്തുകടത്താനെളുതല്ല 

കണ്ണ്ണിലും മൃക്കിലുംക്രടെയുണ്ടീടണം. 

വെള്ളം പെരുമ്പാമ്പിനൊത്തകഴലുകഠം- 

ക്ളളിലൃടെക്കുടിക്കേണമെന്നും ഭൂമം 

ഭമ്ള കറംകാട്ടിക്കഴലുമുടങ്ങിയാല് 

തള്ളയ്യുക്ഛവെള്ളം കൊടുക്കാതെ ചാക്കുമാം. 

അം... 

വായുംപിളന്ന കുഴലിന്നടിയ്മുച്ഛപോയ് 

തോയത്തിനായിട്ടു കാത്തിരിക്കുംവിധൌ 

പായലും മാക്രിയും നിക്കോലിയും വന്നു 

പായുകില് തെല്ലു ശമിക്കുമീ മുഡത. 

വൃത്താന്തപത്രമെന്നുണ്ടായൊരുവക 

സിദ്ധാന്തമെല്ലാം പ്രസിഭധാമാക്കീടുവാ൯ 

അററകുററങ്ങറം നിറഞ്ഞ ഭൂമന്ധലേ 

തെറവപററാതൊരാഠം പത്രാധിപര് ദ്ൂഡം.. 

വീടുംകടികളും പാടെ വെടിഞ്ഞിട്ടു 
കാടും മലയും തകക്കന്നിതു ചിലർ 

കാട്ടുജന്തുക്കശേഷമസ്വസ്ഥമായ് 

ക്രട്ടുകടുംബങ്ങളസ്തമിക്കാവമായ് . 

ആല്ധയം കടുമ്മയും പിന്നെ കുടുംബവും 

ക്കോദ്യയമായ് വന്നതും ബോദ്ധ്യമായീലയോ $ 

ആളോഹരിബ് ഭാഗമേളമോദയംകൊണ്ടു 

ഡോോളോപമം ഭൂമിഗോളോത്തരസ്ഥിതി. 

വട്ടിയും പെട്ടിയും ചട്ടിയും പുട്ടിലും 

കട്ടിലും തൊട്ടിലുമിട്ട പകക്കുന്നു. 

കിട്ടിയാല്പോരുമെനിക്കൊരു കാലിതില് 

എട്ടിലൊന്നെങ്കിലതുമ്മതിയാക്കിടാം 

അട്ടംഹസിക്കേണ്ട വിട്ടുമാറില്ല ഞാന്. 

തട്ടിപ്പുകാട്ടിയാല് മട്ടുമാ൨ം മമ 

പട്ടിയ്മു്ച പച്ചയേ വെച്ചുമാറെന്നൊരാഠം 

കുട്ടികരം തന് കണക്കൊപ്പിക്കിനെന്നൊരാഠം. 

പൃൂട്ടന്ന താക്കോലൊരാഠംക൭9 താഴന്യനും 

മുട്ടനുരലൊരാഠകക്കന്യന്നുലക്കയും 

ആട്ടത്തിനുള്ളോരു കോപ്പുമ്ള വീട്ടിലെ 

ഗോഷഫ്യ്രീകുരം കേട്ടാരു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിടാ ? 

ചേട്ടത്തി പങ്കിട്ടെടുത്തു ചെവിപ്പൃക്കഠം 

ചട്ടന്നനുജത്തി താടിയെടുത്തു പോല് 

കോട്ടംവിനാ ദംഷ്ട്ര കൊച്ചുനുജത്തിയും. 

ചട്ടിചിരട്ട കൊടുത്തു മൂപ്പിന്നിനും. 

കിട്ടും മുതലിന് ചിലവും വിചിത്രമാ- 

മൊട്ടൊട്ടു മട്ടലര്ബാണപ്യൂജയ്മുക്ഛ പോം 

സ്ൃഷ്ടമേ ധൂമകേതുരഗത്തിയ്യുട്ട 

പൊട്ടിയ കുട്ടിപോലുള്ള ചുരുടിനും 

പട്ടണത്തില് ക്കാട്ടുമോരോമിരട്ടിനും 

വിഡ് ഡ്രിയെ വിട്ടു മുടിഞ്ഞിടുന്നു മുതല്. 

കുഠദകോണേ മൃതം പാപം സമസ്തവും 

കംഭകോണത്തു വിനശ്യതീതിസ് ഥിതി. 

ഹ്  പവത്ങ്ങം തീക്ദന്ന ഭാഗപത്രങ്ങളും 

കക്കശന്മരാമെഴുത്തുകാരും ചിലര് 

ദുര്ഫടം മൂക്കിലോ വക്കീലുമുണ്ടഫോ 

സുഗ്ധീവസന്നിഭ൯ വക്കീല്ഗുമുസ്ഥനും 

മക്കടത്തിന്നൊത്ത ചാപല്യബാധയാല് 

കക്കടകംതന്നെ മാസമെല്ലായ്ക്കൊഴും 

കാണുന്നതൊന്നുമേ വേണുന്നതല്ലെടോ. 

വേണുന്നതേതുമേ കാണുന്നതുമില്ല.? 



ഇത്തരം നമ്പിയാര് ക്രൃദ്ധിച്ചരച്ചതി 

നുത്തരം മെല്ലെ കഥിച്ചിതുണ്ണായിയും 

കിം ഭോ കുസുംഭോപമാക്ഷനായിബ് ഭവാ- 

നംഭോധിചണ്ഡതാരംഭോത്സവം ദധേ ? 

ദംഭോളിപാണി കുടടംബോപകണ്ണദിക് 

കമ്പോളമോ ചൊല്ലകമ്പോളയോ തവ? 

ഭൂലോകമാലോക മാനനായെന്തിനീ 

ബാലോചിതാലാപ മാലോര്മ്മിലോഡനം 

കാലേയകാലകാലുൃഷ്യകോലാഫഹലം 

പ്രാലേയശൈലേന്ദ്രകന്യകാനന്യനെറ (1) 

കാചേകമോക്കിലോ കാലേ കളഞ്ഞിടാം 

(൪) ലീലേദൃശീ രുഷോജ്വാലേവ ലക്ഷ്യതേ 
അസ്ലല്പ്രണീതം നളചരിതം സഖേ 

ഭസ്തമാക്കീടും കലിലം കലിമലം 

വെന്ംലബ് ഭാഷയെന്നെന്കൃതിയ്ക്രാശയ- 

(ര)വഭകമുള്ളോര് ചില മ)രമംനം ചെയ്യുന്നു. 

മങ്കമാര് ( ട)മമ്ംനം സംഘടിക്കും വിധൌ 

സങ്കടം തേഷാം (ദ)വിശ്മംടമായ് വരും 

ശാകമെന്നാകിലും. പാകുമാക്കീടടുവാ൯ 

ലോകരുപ്പോടു മരിചമിത്യാദിയും 

യോജിപ്പ്യിയായ്യിലാക്കാസ്വാദ്യമാമതി- 

ലേകൈകമാക്കുമോ കിംജനം വ്യഞ്ജനം 3 

പാണ്ഡിത്ൃഭംഗി കണ്ടൊപ്പുമൊന്നില്ലത൯- 

ഭാണ്ഡത്തിലെന്നോത്ു ധൂത്ത(നുരുല്ലണ്ഠനും 

ചാണ്ഡഘഭാവമോടോതിപ്പുരയശഃ- 

പാണ്ഡിമഖണ്ഡിപ്പുതാകുന്ന കായ്യമോ $ 

ഭൂതലത്തില് ഖ്യാതി നില്ലൂംവരെ സ്വഗ്ഗ- 

മാതിത്ഥ്യസാതത്യചേതോഹരം ഡൃണാം 

വൈദുഷ്യനിര്ത്ധരാസ് ഫാലനമെന്നിയെ 

സ്വാദൃത്വമെങ്ങഹോ സാഹിത്യവിദ്യയില് $ 

പാമരപ്രീതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിസ്സറഖേ 

 ക്ഷാമമത്രെ യശസ്ത്യാമവും മാമകം. 

യോഷമാരാകിലം തോഷഹ്ഹേതുക്കളില് 

ഭൂഷയായ് വിദ്യാവിലാസം വിളങ്ങിടും 

ദോഷമില്ലേതുമതുകൊന്ടുദിപ്പുതായ് 

ഭാഷാഭഗവത്ി യോഷാമണിയല്ലോ 

വേഷാദി ചാക്ഷുഷപ്രീതിദം ശേമുഷീ- 

പോഷാദി ശാത്വതാനന്ദസമ്പാദകം 

പൃഷ്ഠം ദര്ശനീയങ്ങളാണെങ്കിലം 

ശഷ്യ്യത്തിനൊപ്പുമാം ഗന്ധമില്ലെങ്കിലോ 

എന്നതു കൊണ്ടുഞാ൯ ഭൈമീരചനയി- 

ലുന്നിദ്രവൈദുഷ്യഭംഗി കലത്തിനേന് 

രത്നങ്ങളില്ലേ വസുധയില് സ്വഗ്ലികഠം 

യത്തിച്ചതില്ലേ ലഭിക്കുവാന് ഭൈമിയേ ? 
ആകയാല് ഭൂമിയെപ്പുററിപ്പുരീവാദ- 

സാകല്യസാഫഹസം സാധുവാമോ സഖേ 

നൃദ്ധത്തിനെത്രപേര് മാനുഷര്വന്നു സ. 

ന്നദ്ധരായിങ്ങു തുണച്ചു ദേവേന്ദ്രനെ 

(1) കമ്പകാനമന്യന്ടകന്യകയില് നിന്നു അനമ്പന് (അഭിന്) 
(3) ലീലേദ്ദശി-ഇങ്ങനെയുള്ള ലീല. രുഷോജ്വാലേവടരുട്ടി ന്െറ 

(കേപേത്തിന്െറ) ജ്വാല എന്നതുപോലെ. 
(3) വങ്കംടവളവു”: വകികൌടില്യെ ഏന്നു ധാതു 

(4) അങ്കനംഅ യാഭപ്പെടുത്തുകം അകിലക്ഷണെ ഏന്നു ധാതു 
(൪) മങ്കനംടഭൂഷണം മകി മണ്ഡനെ എന്നു ധേ 
(൫) ഘ്ശക്കടംടവലുതു”. “വേഃ ശരാലച്ച ശങ്കടച്? എന്നു” സൂത്രം - 

(1) ഉല്ലുണ്ണനംടകത്തുവാക്ക് - 

മലയം ഉരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

പൃത്ഥവിയില് പോകുമോ യുദ്ധത്തിലേപ്റ്ുടാ൯ 

സത്രദഗ്വ ശുത്തിലേകനെന്നാകിലും ഴു 

ഭാഗകായ്യത്തെക്കറിച്ചു ഭവാന് പൃരോ- 

ഭാഥിയായ് ചൊന്നതിന്൯ ഭാഗഭാക്കല്പഞാന് 

യാഥസമൃദ്ധിക്കു ഭാഗത്തിനായ് മുദാ 

സ്വാഗതം ചൊല്ലുന്നതില്ലെ മനുസ് മൃതി ? 

പ്രാരബ്പ് ധകമ്മസ് ഫൃരണപരമ്പരാ- 

കാരമാം ഭാരമാക്കാവതൊഴിഷ്ുച വാന് ? 

കേരളദദശത്തു ജീവിച്ചിരുന്നനാഠം 

നേരിട്ട മാലികേടിന്നും നമുക്കഹോ, 

പാരിജാതാദി സമൃദ്ധിയാല് സ്വര്ഗ്ഗീയ 

വാരനാരീസേന മാലയ്യൂക്ഛവേണ്ടിമേ 

ഭാരമുണ്ടാക്കിച്ചമയ്യ,യാല് സാഹിത്യ- 

ഭാരതീസ്വരസ്യഭംഗി മറന്നു ഞാന്"? 

എന്നിവകേട്ടു ചൊന്നാനദ്ധമീലിതനേത്ര൯ 

മന്ദംഹാസവുംലെയ്ത്ു ധന്്യനാമെഴ്ുത്ത ക്ലൂ 

4 നന്നിതു വാഗ്വാഭത്തിലുള്ള സംരംഭമെന്നാല് 

ഒന്നുമേ ഫലമുണ്ടാമെന്നതു നിനുഷ്ല്ലേണ്ടാ- 

ഒന്നുകൊണ്ടാിയേണം രണ്ടിനെറ ബലാബലം 

രണ്ടുകൊണ്ണ്ടെന്നാലുമൊന്നറിയാ ബോധഹീന൯. 

പണ്ടുള മഹാജനമെന്നല്ലോ ചൊല്ലിയതും 

കന്ടടുനാമറിയുന്ന കായ്യവുമതുതന്നെ. 

സ്വാനുഭൂതങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും 

മാനുഷക്കൊരുനാളും പ്രീതി ശാശ്വതമല്ല. 

ധേരുക്കമങ്ങമിങ്ങും തൃണത്ൃഷ്ണുയാരു നട- 

ന്നാരുകൂലികങ്ങളാം സ്ഥാനം തേടുംപോലെ 

യാതയാമര്ങളായി തോന്നുന്നതുപേക്ഷിച്ചു 

തൃതനദഭാഗത്ങളില് കൌതുകം കലരുന്നു. 

ആഅതുതാ൯ സംസാരത്തി൯ ഗതിയെന്നറിഞ്ഞാലും 

സ്ഥിതിയൊന്നിലുമില്ലാതുഴചുന്നതുമൂലം 

പുതുതായതുവേഗം പഴതാകുന്നതോക്കില് 

പുതുമ പഴമയും കേവലം മനോഭാവം 

ജനനമരണോപലക്ഷിതമായുഷ്ട്ലാലം 

അനു വസ്ഥാനഭേദധാരാവാഹനമല്ലോ. 

ജാതനു മൃതിമാത്രം നിശ്ചയമൊരുകാമ്മും 

'പ്രേതനു ജനനവും വന്നിടുമതുപോലെ 

ഏതില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതേതിലാം ലയമെന്ന- 

തേതുമേ നിനയാതെ സംസരിക്കുന്നു ജനം. 

സാഗരത്തിങ്കലുണ്ടാം കല്ലോലമതുപിന്നെ 

വേഗമായതില്തന്നെ നിലയിക്കുന്നപോലെ 

ഏകുമായമദൃശ്യമായുള്ളചൈതന്യയത്തില്നി- 

ന്നാഗതി തഥാ പുനുശ്ശുതിയുമവിടെത്താന്. 

തിരമാലയെ വാരിരാശിയില്ന്ിന്നു വേറായ് 

തിരിക്കാനൊരുത്തനും സാദധ്യമല്പതുപോലെ 

പരമാത്മാവിനാലെ വ്യാഏമാം ജീവജാലം 

പരിചോടനമ്യമെന്നു കരുതാവതുമല്ല. 

ആകവെ നോക്കീടുമ്പോളേകമേ കാണ്മൊനുള്ളു. 

ലോകരിലുള്ളഭേദകല്ലന ശോകഹേതു. 

പരിഹാസാദിയ്യൊന്നും സ്ഥാനമില്ലൊരിടത്തും 

കരുണാത്മനാ സവ്യമേകമായ് കരുതുമ്പോറം 

പരമപരാപര സച്ചിദാനന്ദരൂപ 
പരിണാമാദിഹീന നിമ്മമ നിരഞ്ജന 

പരനായ് വാങ് മാനസാഗോചരസ് ഫൃരണനാം 

പരമാനന്ദമൂത്തേ സന്തതം നമോസ്തുതേ. 

ശുഭം. 



നു” ന്ന 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത! 

ഴ് 

4 ഗാന്ധിയും ക്രിസ്തവം. 
തര... ൬... ൭... യ. ആ. യ. “ആ... ൬.൭... ൬.൭... ൮... 

ആ...ആ... ൭.൬... ൭... ൬... “൭... ൬... ൬... “൭... ൭... ൬. ൬... 

ആത... 

(്ളള്ലൂര് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള) 

മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വര്ഞണ്ണ്ണിച്ചം പ്രശംസിച്ചും ആരാ 
ധിച്ചും പാശ്ചാത്യരായ പല മഹാന്മാരും എഴുതുകയും 
പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയുന്നുമുണ്ട്. ഇവരില് 
മി. ജെ. എച്ച്. ഹോംസ് എന്ന അമ്മേരിക്ക൯ സ്യോക്കു 
കമ്മ്യനിസ് റവപള്ളിയില് വെച്ചു ചെയ്തു പ്രസംഗത്തില് 
ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരില് ഏററവും വലിയ ആരം മഹാ 
ത്മാഗാന്ധിയാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. 
മിക്കവാവം ഇതുപോലെകക്കെത്തന്നെ 
റെവറന്൨ ജെ. ജെ. ഡൊക്ക്', മിസ്സ് 
മോര്ഗന്, മിസ്റ്റ് ഷ൪മന്, പ്രൊഫ 

൪ ഗില്ബര്ട്മറേയ്., മി. ചെ 
ഴ"സിവല് ലാ൯ഡ൯ ഇങ്ങനെ പല 
ക്രൈസ്തവവിദ്വാന്മാരും വിടൂഷികളും 
അദ്ദേഹത്തെ സ്തൂതിച്ചുളള പ്രഖ്യാപന 
്ങറം സമൃദ്ധിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ക്രി 

വിനോടാണ് ഇവരില് മിക്കവരും 
ഗാന്ധിയെ ഉപമിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി 
യെപ്പോലെ ക്രിസ്തരവിനെറ ഉപദേശ 
ങ്ങം അനുസരിച്ച നടക്കുന്നവരില്ലെ 
ന്നും ക്രിസ്തു നയിച്ച മാതിരിയുള്ള ജീ 
വിതമാണു ഗാന്ധി നയിക്കുന്നതെന്നും 
മറ൮ം ആണ് ഇവരുടെ പ്രശംസക 

ളില് അങ്ങേ അററത്തതായി കാണു 
ന്നതു് . ക്രിസ്തു വാണ് ഇവരുടെ ആദ 
ര്൪ശപുരുഷ൯. ഗാന്ധി ക്രിസ്തുവിനെ 
അനുകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാ 
നത്തിലാണ് ഇവരുടെ ശ്ലാഘ സ്ഥി 
തിചെയ്യുന്നതു് . ഗാന്ധി ക്രിസ്തുവിനെ 
സാമാന്വേന അനുകരിക്കുകയാണെന്നു 
സിദധാന്തിക്കുന്നതില് എത്രണ്ടു പരമാര്ത്ഥമുണ്ടെന്നുള്ള 
അന്വേഷണം രസാ വഹമാണെങ്കിലും അതിനായിട്ട ഞാന് 
ഇപ്പ്യോഠം ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. ഗാന്ധി ഒരു സാമേന്തരാങ്യ 
ത്തിലെ സചിവോത്തമനെറ പുൃത്രനായിട്ടാണു ജനിച്ചത് . 
താനോ വളരെ ആദായമുള്ള ബാരിസ്റ്റരജോലി സന്ത്യജി 
ച്ചാണു പരത്തുശ്രരഷണം ആരംഭിച്ചതു് . ക്രിസ്തൂവിന്' 
ഇങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം ഒന്നും ചെയ്യാന്സംഗതി ഉണ്ടായി 
ട്ടില്ല. ഒരു ആശാരിയുടെ പൃതരനായി പശുത്തൊഴുത്തില് 
പിറന്നു തനെറ ൨൦൨൦ വയസ്സുവരെ അജ്ഞാതനായി കഴി 
ഞ്ഞുക്രടിയതിന്െറ ശേഷം ൩൭ സംവത്സരക്കാലമേ അന്യ 
ക്ദവേണ്ടി ബ്ൃദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായും കഷ്ടത അനുഭവിക്കേണ്ട 
തായും വന്നിട്ടുമ്ളു. ജേറിക്കോപള്ളിയില് വെച്ചു തന്െറ 
൧൨ാമത്തെ വയസ്സില് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തതായും ആ 
വിടെ ക്രടിയിരുന്ന ചിലര് അദ്ദേഹത്തെ ഭത്സിച്ചു സംസാ 
രിച്ചതായും ഒരു വിശേഷസംഭവം മാത്രമെ ക്രിസ്തരവിനെറ 
മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിനുമുമ്പ നടന്നിട്ടുകളതായി ബൈബി 
ളില് നാം കാണുന്നു. ഗാന്ധിയുടെയും ക്രിസ്തുവിനെറയും 

് ച്ച്  ദരു ത്അഭി; ക് ത്യാഗത്തെ സാകല്പയേന്ന താരതമ്യംചെയ്തി ഒരു അഭിപ്രായം 
പറയണമെന്ന് ഇഈ പ്രകൃതത്തില് എനിക്ക താല്ലയ്യമില്ല. 
എന്നാല് ഒരുകാര്യത്തില്, അഥവാ ഒരേസന്ദദത്തില് ക്രി 
സ്തവം ഗാന്ധിയും അനുഷ്യിച്ച നയത്തെപ്പുറഠി രണ്ടുവാക്കപ 
റയണമെസ്' എനിക്കു മോഹമുണ്ട് . ഈ ഉദ്യമം യാതൊരു 
മുരുദ്ദേശത്താലും പ്രേരിതമല്ലെന്നും ചിതകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ 
യെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആവ ജ്ജിക്ഠാന്വേണ്ടിമാത്രം ക 
യ്യ്യേറഠിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഞാന് ആത്മസാക്ഷികമായി ശപ 
ഥം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവും ഗാന്ധിയും രാജട്രോഹക്കുററത്തി 

. ന പിടിക്കപ്പെട്ട വരും ശീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ആണല്ല. 
ക്രിസ്തു യഹുദന്മാരുടെ രാജാവാണെസ പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു 
എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറമേല് ആരോപിച്ചു ചാരജ്ജു'. 

ശ്രീമാള് മള്ളര് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള. 

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവമ്മെന്റിനോടു വൈരം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക പ്ര 
സംഗങ്ങം ചെയ്ത എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മേല് ചുമ 
ത്തിയ ചാ൪ള്ജു'. കുററപത്രം വായിച്ചു കേഠംപ്പിച്ചു പ്രതി 
കുററം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്പയോ എന്നു ചോദിക്കേണ്ട ബാധ്യയ 
ത ജഡ് ജക്കുണ്ട് . ഈ ചോദ്ൃത്തിനു പ്രതി ഉത്തരം പ 
റയണമെന്നു നിര്ബ്ബന്ധമില്പ. ഉത്തരം; പറയുകയാണെങ്കില് 

ന്നുധിധത്തില് ആവാം. കററംചെ 
യക്കിട്ടില്ലെന്നു പറയാം, കുററം ചെയ്തി 
ട്ടണ്ടെന്ന പറയാം. മൊഴി ഒന്നും 
കൊട്ടക്കാ൯ ഞാന് തയ്യാറില്ല എന്നും 
പറയാം. ഉത്തരം ഒന്നും പറയാതെ 
യിരിക്കുകയൊ ഒൂട്ടവില് പറഞ്ഞതു 
പോലെ പറയുകയൊ ആണെങ്കില് 
അതു പ്രതി കോടതിയുമായി നിസ്സ 
ഹകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അത്ഥത്തില് 
ആണ് മനസ്സിലാക്കാറള്ളതു് . ഗാ 

ന്ധിയാകട്ടെ, നിങ്ങം കുററംചെയ്തിട്ട 
ണ്ടോ എന്നുള്ള ജഡ് ജിയുടെ ചോദ്യ 
ത്തിത (.൧൧൯൨൨ മാര് ച്ച് മാസം 
൧൨-ഠ൦ന- അഹമ്മദ് ബാദ്ദ് സെഷന് 
സ്ജഡ്കി മിസ്റ്റര് ബ്രുംസ് ഫീല്ഡ് 
ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനു) ഉത്തരംപറ 
ഞ്ഞതു തനെറമേല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു 
ള്ള ചാജ്ജനുസരിച്ചുള്ള കുററങ്ങ0ം 
എല്ലാം താന് ചെയ്തിട്ടണ്ടെന്നും നിയ 
മപ്രകാരം താന് ശിക്ഷാപ്റനാണെ 
നും തന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കണ 
മെന്നും നടപ്പില് ഇരിക്കുന്ന ഇന് 
ഡ്യന്പീനല്കോടുവച്ചുനോക്കിയാല് 

തന്നെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാ൯ ജഡ്ത്ിക്ക ഒരു നിവ്ഹവുമി 
ല്ലെന്നും എന്നാല് തനിക്കു പ്രസ്തുതദണ്ഡനീതി അസമ്മാഗ്റ് 
കമാണെന്നു ബോധം വന്നതിനാലാണു അതിനെ ലി, 
ക്കാന് താന് ഒരുമ്പെട്ടതെന്നും സ് ഫടികസ് ഫുടമായി മൊ 
ഴികൊടുക്കുകയാണു ചെയ്യുത് . ഭവിഷ്യത്തെപ്പുററി ഒരു ഭ 
യമോ ഭിരുതയോ ക്രടാതെയാണു ഈ മൊഴി കൊടുത്തി 
ടടുള്ളതെന്നു ഹസ്ത്ാമലകംപോലെ പ്രത്യക്ഷമാണ്. ക്രി 

വിനന്െറ അടുക്കല് ഈ ചോദ്യംതന്നെ പിലാത്തോസ് 
എന്ന ജഡ്ക ചോദിച്ചു. നിങ്ങറം യഹൃദന്മാരുടെ രാജാവാ 
ണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിനു 
ക്രിസ്തു ഉത്തരം പറയാതിരുന്നില്ല, പറഞ്ഞ ഉത്തരം എ 
ന്താണെന്നുവെച്ചാല് കുററം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊ കുററം ചെ 
യ്്ിട്ടില്ലെന്നോ ഉത്തരം പറയുന്നില്ലെന്നോ യഹുദന്മാരുടെ 
രാജാവാണെന്നു പഠഞ്ഞെന്നോ ഇല്ലെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നു 
മല്പ. യഹുദന്മാരുടെ രാജാവാണെന്നു നിങ്ങഠം പറ 
ഞ്ഞുവോ എന്നാണു ചോദ്ം. 4സ്ിങ്ങം അങ്ങനെ പറ 
യൂന്ന?” എന്നാണു ക്രിസ്തൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു്. എന്താണ് 
ഈ തഉത്തരംകൊണ്ടു അത്ഥമാക്കേണ്ടതു് ? യ്ഹൃുദന്മാരുടെ 
രാജാവാണെന്നു പറഞ്ഞു എന്നാണോ പഠഞ്ഞിഒ 
ന്നാണോ കുററം ഏറംക്കുന്ന എന്നാണോ നിഷേധിക്കുന്നു 
എന്നാണോ എന്താണെന്നു പറയാന പ്രയാസം. മ 
ത്തായി, മാശ്ദോസ് , ലൃക്കോസ് , യോഹന്നാന് എന്നു നാലു 
പേരാണ് സുവിശേഷം" എഴുതിയിട്ടുളളവ൪. മുന് പ്ര 
'സ്താവിച്ച ഉത്തരം ആണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതെന്നുള്ള വസ്തുത 
ഇവറ ത്തരും വിസമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞാ൯ ക്രിസ്തുവിനെ 
ഈ ഉത്തരത്തില് ഗാന്ധിയുടെ മൊഴിയില് പ്രത്യക്ഷമായി 
കാണുന്ന ആജ്ജവം കാണുന്നില്ല. എന്തു മൊഴി പറ 
ഞ്ഞാലും യഹുദന്മാര് തന്നെ കുരിശില് തറച്ചു കൊല്ലാന് 
ഒരുങ്ങിനില്ക്കയാണെന്നുള്ള ബോധം ക്രിസ്തൂവ് ണ്ടായിരു 

ണു 



“ന്നെങ്കില് ഒരു മൊഴിയും പറയാതെ നില്ല്യാമായിരുന്നു. ദ്വ 
യാത്ഥസുചകമായോ സത്യവിരോധമായോ ഒന്നും പറയേ 

[ 

ണ്ടിയിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്െറ ശിക്ഷ അദ്ദേഹം സ്വയം ടിച്ചു കരിശില് തറച്ചു കൊല്ലുകയാണു ചെയ്യുന്നതു . 

വരിച്ചതല്ല. ഗാന്ധിയെപ്പ്യോലെ അദ്ദേഹം തന്നെ ശി താണു അദ്ദേഹം പിതാവേ ഇജവ൪ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്നു 

-ക്ഷിക്കാ൯ ജഡ്ഡിയെ ഉല്ബോധനം ചെയ്യുന്നില്ല. രാജ ഇവക്ട അറിവില്ല. ഇവക്കു മാപ്പുകൊടുക്കണം എന്നു കുരി. 

ദ്രോഹത്തിന്െറ പരമാവധിയായ ശിക്ഷ ജീവപയ്യന്തം ശില് കിടന്നുംകൊണ്ടു അപേക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ 

നാടുകടത്തലല്ലേ ഉമ്ഒ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയ്യുചച 

ധൈധയ്യയമുണ്ടായതെന്നു ആരും പറയുകയില്ല. മിസ്റ്റര് 
ഫോംസ് തന്നെ പറയുന്നതു ഗാന്ധി മരണത്തെപ്പുററി ഭയ 
മില്ലാത്ത ആളാണെന്നും തന്െറ നാട്ടിനുവേണ്ടി തന്െറ 
പ്രാണനെ സന്ത്ൃജിക്കാന് അദ്ദേഹം തക്കംനോക്കിയിഴിക്കു 
യാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ഗാന്ധിയുടെ വിഷയത്തില് തോന്നുന്നു. 

44-44-45: 

ിി-4-ി-4--45-5-൭-5൭-൭൯൭൭ീ൭൭൯൭൭ീ൭൭ീ൭൭൫൯ 

സാക്ഷാലുള്ള ഇതിന്െറ മഫിമയേറിയഫലത്തെ നശിപ്പ്ിക്കുന്നതിനു നാമമാത്രമായി വ്യാജവില്ലനക്കാര് ഇറങ്ങിയി 

ടടണ്ടട് . അന്യൃകൈവശത്തില് ഗുജിക വില്പനയ്മു, കൊടുത്തിട്ടില്ല. എപ്പോഴ്ടം നേരിട്ടുതന്നെ വാംമിക്കൊള്ളണം. 

01211034 സ്ഥചത്തുവന്നു ഗുഭികവാങ്ങുന്നവര് കമ്വേളേത്തിലെ കൃത്രിമവിപ്പുന്നയില് കളിക്കാതെ ആലപ്പുഴ കല്പുപാലത്തിനു 
സ്വല്പം തെക്കു കൊട്ടാരപ്പംലത്തിനു പടിഞ്ഞവവശമുള്ള ബംഗ്ലാവിലെ എന്െറ ഡിസ്റ്റുഷസറിയില് വന്നു ഏബ്രഹാം വൈദ്യന് ഗഭിര 
ക്ഷാഗുളിക ഏന്നു ചേരും ഈ പടവും ഒപ്പും കച്ചവടമുദ്രയും ഉള്ളതു നോക്കിവങ്ങണം. ഗര്ഭകാലത്തിലെ ഛര്ട്ടി, രുചിയില്ലായ്മ; ശ്വാസ 
ബന്ധംം വയറവധേദനം ഗര്ഭസ്റ്ാവം ഥു ഠ൦ലായ പല ഉപദ്രവരോഗങ്ങാംക്കം ശീഷ്ധും സുഖകരവും ആയ പ്രസവത്തിനും ഗഭശിശുവി 

ന്െറ സംരക്ഷണത്തിനും ഒംജസ്തറിനും അല്ഭകരമാംവണ്ണം സഫലങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറകടറന്മാരുലംപ്പെടെപല മഹതി 
കളും അനുഭവത്മാല് സമ്മതിച്ചി ടിന്നും 

.സ്ര്ര്ലേോകത്താല് ആദരിക്കപ്പെട്ട 

ഏബ്രഹാംവൈദ്യനെറ ഗദരകഷാഗുളിക. റി 
ഗിസ്റ്റർ ഏബ്ബഹം വൈദ്യന് ഗര്രക്ഷാഗുളിചയുടെ അല്ഭതകരമയേ ഫലപ്രാപ്പിയില് അഭിനദ്ിച്ചുകൊണ്ടു ഡാക്ടഠന്മാര്ം 

ആയ്യ്യവൈല്യന്മാര്, വൈദീകന്മാര്ം തന്മുരാക്കന്മാര്ം ലേഡീ. ംകൂറന്മാര് ആദിയംയി അനുഭവസ്ഥന്മാരായ അനവധി മാന്പയന്മാരുടേയും 
മഹതികളു.ടേയും ഒട്ടുവളരെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയംളവത്തമാനപ്പുത്രപ്രശംസ്ക്ം പായ്യീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു: (മലയാളമനോരമ) 

നവിനങ്ങളാച അന൯കരണമ്മേളെക്കാഠം സ്വതേഴും സാഷ്ഷാലുമുള്ള എ,ബ്രഹധം വൈദ്യന്െറ ഗഭരക്ഷാഗുളികയിലാണു പൊതു ന 
ങ്ങം വിശ്വസം വയ്യലേണ്ടതു”. (വയസ്തര മൂസ്സ് ) 

1 മാസത്തേക്കു 1കര് ണം 6 മംസത്തേക്ക 8 കം 
ഗാഭാശയക്ഷീണത്തെ ബലപ്പെടുത്തി അലസല'നെ തടുക്കന്നതിനു ഗുളിക 60-ന൯ു ക 3. 
മാസക്രമന്ുനതകളെ. രീത്തു ഗഭോല്പാനത്തിനുള്ള, വസ്വശുളിക 60-൯3 കം. 

കരപ്പന്മുരലായ ശിശ്ുരോഗങ്ങരംക്കു “ ശിശരുരക്ഷിംനി?? ഗുളിക 40-നുക 1. 
പ്രസവശേഷം ഗഭാശയ മുയജ്ജി ത്തിനും ശക്തിക്കും ഗുളിക ക അസ്ഥിസ്ര്രാവത്തിനു” ുമ്ളിലും പുറമേയും ക 4. 

1). 0. ൧07൬, 01 ടില്മന, ണു “വൈദ്യന് ഇ. ഡബ് ളിയ. ഏബ്രഹാം 

41൦ംപി വ്ച। ഷില്ല്ോഴെ. മെഡിക്കല് ഹരം --ആലപ്പൂഴ. 

0൨-05 

ആനന്ദമയമായ ആരോഗ്യം 
നേടുവാനും ബുദ്ധിയേയും ഓജസ്സ്റിനേയും ഉണത്ര്തുവാനും രക്തശ്രദ്ധിവരുത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവക്കെല്ലാം 

“കേറഠിസില്ലസിറഫ" 

നിത്യയോപയോഗശത്തില് വച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്രശംസിച്ചഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചി; കന്നു. 

ഇതേപ്പുററി എന്തുപറയുന്നു എന്നു നോക്ക്ക:__ 

ക്കാഠം കൂടുത ഗുണകരവും വിശ്വസനീയധയമംണെന്നുമമതിനു സംശയമില്ല. "? 

വില.__വലിയകപ്പി__ 1 ക്കു 1__ക. 
൦ ചെറിയകപ്പി__1 ക്ക ൭_ണ. 

1--ഓണ്സു സാമ്പിഠംകുപ്പിക്കു 2-ണ. 

20-50. 

 (്പോസ്റേറജു പുറമേ) വിദേശത്തുള്ളവക്ക്' വി. പി. യായും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണട് . 

7 ൭ അബ്ദുല്ക്കാദര്സാഹിഖ്ബ്', വഴിച്ചേരിമുക്ക് ആലപ്പുഴ. 

അത്യൃത്തമമായ ഒരു പാനിയമാകുന്നു. ആലുവാവെള്ളത്തില് ത 
യാറാക്കപ്പെടിട്ടുളുമതും സ്വാദിഷ്യവുമായ ഈ സിറഫ് അനശ്വരമായ 
ആരോഗ്യത്തെ പുലത്തുന്നതും ദേഫകാന്തിയെ വളത്്തന്നതുമാണെന്നു 
ഒരിക്കല് പരീക്ഷിംജന്ന വക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്ട് . ഇന്ഡ്യക്കു 
പുറമെ താമസിക്കുന്ന പലേ മലയാളികളും. ഇന്നും ഈ പാനീയത്തെ 

ഡക് ടരമാരായ കെ. വി. മാത്യ, ജെ. രാമക്ൃണ്ണ്യയര്, കെ. പി. 
നീലകണ്ഠന്, എം. ററി. തോമസ്സ്, അബ്രഹാംവൈദ്യന് എന്നിവരും 
സ. 1). നെറേറാ (ഡിസ്റ്രിക് റവജഡ് ജി) തുടങ്ങിയുള്ള 'അനവധിമഹാ 
ന്മാരും ഇതിന്െറ ന്ദിസ്സീമവും പ  ഗുണഗണങ്ങളെപ്പുററി 

ര് 
്രതിദിനം"പത്രാധിപര്, ശ്രീമാ൯വി. സി. ജാണ് അവര്കഠം 

“നിങ്ങളുടെ കോഠിസില്ലസിറഫ് എന്നു വിശേഷതരമായ പാനീയം ഞാനും 
൫൯െറകുടടംബവും മുപയോഗിച്ചനോക്കി. ജിഫ്വക്ു രുചികരവും ശധീരത്തിനുദ്മേഷ 
പ്രദവയമായേ ഈ ശീതളപംനീയം വിഃദശങ്ങളില് നിന്നും ഇറക്കമതിചെയ്യുന്ന പലതീനേ 

നി 

മലയളേരാല്ും വിശേഷാല്പ്രതി. 

ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യംതന്നെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 

ക്രിസ്തൂവിനെ ക്രരന്മാരായ യഫഹുദന്മാർ അക്രമമായി പി 
അ 

ആയാലും ഈ രണ്ടുമഹാന്മാരും ആസന്നമായ ഒരേ തആ 

പല്സന്ധിയില് രഴ്ടുവിധത്തിലാണു പ്രവത്തിച്ചിട്ടുളളതെ 

ന്നും ഇക്കാദ്യുത്തില് എത്തും ഗാന്ധി ക്രിസ്ത്ുവിനേക്കാഠം 

അനുഗന്തവ്യനാണെന്നും എന്െറ താഴ്സയായ ബുദ്ധിയില് 

ല് 
പ 

പടപടാ 



മലയളേരാജ്ും വിശേഷാല്പ്രതി 

പ വാലും. 

90 
ഥു ഴി 
* പുഷ്പവവഷം. 

[4 

പ്ര 
ത്ര 

(പള്ളത്തു രാമന്.) 

പാതിരമുടിചൂടിപ്പാഴാക്കിത്തീത്ത ലാഹോ൪- 
പ്രാതയില് നെട്ടനിളേ, പെരരസ്ത്ര ചവ്വകലവ൯ 

വന്മലത്തലപ്പ്റിനെറ തടവും തട്ടിത്തക- 

ത്തൂണ്മയിലുക്കോടെങ്ങും സ്വാതന്ത്യമൊഴുക്കവേ, 

എങ്ങോട്ടിപ്പോരചേവകരേ,തൊന്നാം പ്രാപ്യസ്ഥാനം$ 

തുംഗപ്പോക്കതിരമേലശ്ര്രരസേനാനിയാ൪? 

. വാരുറെറാരോജസ്സ്സോളം തമൂളം പോര്ത്തലവ൯ത- 

ന്നോരോരോ കാല്ച്ചോട്ടന്നും തകത്ത്ു തമ്ളന്നുണ്ടാം, 

അനൈക്യവിതകളാല് മുളച്ച പാഴ് മുഠച്ചെടി- 

നയെ-പ്പരദാസ്യവിനയെ.പ്പുരോഗാമി. 
മു വ്വ ] വു 

ശ്രീമാന് പമ്മത്തു രാമര്. 

മഞ്ഞുമാമലതൊട്ടു സേതുവാമതിരരിട്ടു 

മന്നിടമാർ ത൯തോളില് തന്ഭരമിതാ ചേത്തു; 

വമ്പ്യററാ യുവഹരിപ്പുടനായകന് തന്നെ 

തമ്പുറത്തേററിച്ചിനച്ച,ങ്ിങ്ങു തലയാട്ടി, 
കുതിച്ചുപായാനോങ്ങി,ക്കുളമ്പിന്നടിയാലേ 

കലുക്കീ നിപ്പേടംമുഠംഗവ്യാഥം പോക്ദതിരയും. 

ചെഞ്ചോരച്ചൊരിച്ചിലില്, പണ്ടു പാര് നുകന്നൊരു 

തേഞ്ചോരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെത്തുനിഞ്ഞീലിവര് തേടാന്. 

പണ്ടത്തേ ഗോവല്ലി,ന്നു ഭാരതം പോരശ്വമായ് 

കണ്ടാലും; യുവന്നേതൃകരത്തില്ക്കടിഞാണും. 

മുപ്പുതുകോടിയോളമുല്സുകമുഖമൊന്നാ- 

യിപ്പൊഴുതാരിന് നപ്യ്യോദയമോ സമീക്ഷി [. 

തരുണജ്യോതിസ്സറതാ! യുവഭാരതനാഡിീ- 

നിരയിലൊഴുക്കുന്നു നീടടററ നവജീവന്! 

ത്തു മധ്യദേശം “ഗംഗായമുനാ സംഗസ്ഥലം 

ഭീമമാം ജാതിരക്ഷഡസ്സ്രയിരാണ്ടുള്ോരിടം. 

എന്നു താന് ഗംഗയാററിന് താഴ് വര തന്നിലായയന്. 

ഭിന്നഭാവന നട്ടു നനച്ചു വിളകൊയ്യോ? 

ദ്രാവിഡ്ധത്തറവാടു തങ്കാല്ക്കിഴമത്ുവാ൯ 

നാവൃയമാനാരായവും നടത്തീ നാടുതോവം? 

സോദരന്മാര്തന്൯ ചുടുകഴ്ണ്ണീരും, നെടു വീപ്പ 

മാ ദിനം മുതല് മുന്നില് കിടങ്ങായ്' , പുകയായി 

കാലിണ തടയവേ, കണ്ണ്ണിണ മങ്ങിക്കവേ, 

ഹാ! ലോകസ്വാതന്ത്ര്യത്തെച്ചവിട്ടിത്തേച്ചിടവേ, 

ഐക്യത്തിന് ചിറകേറേക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കവേ, 

ശക്യമോ ശതാബ്ദുത്താല് പ്രാപ്യരൂള പറന്നെത്താ൯? 

ജാതിയെജ്ജയിക്കാതെ_മറയോന് പഠയനെ 

പ്രീതിയാല് മാറോടണച്ചശ്രുക്കഠം ചൊരിയാതെ, 

ഏതൊരു നെട്ുവാളി൯ മുനയാല് നേടിക്കൊറംവു, 

സ്വാതന്ത്ര്യം!__കലഹമിക്കൈനിലയ്യയകം തന്നെ! 

ചാരുവായ് ഗഭീരമായുള്ളത൯ ഗുണച്ചാത്തും 

ഭാരതമഹത്സഭാധൃക്ഷ്യവുമതുപോലെ 

ആത്മജന്നേകിപ്പുണ്ടൊര്ലുന്മാജ്ജിക്കാത്തോ- 

രാമട്ടു പുണ്യശ്ലോകന് ചരിതാത്ഥതപൂണ്ടു! 

ലക്ഷോപലക്ഷം തൊഴ്ടെകൈകളം, ഹഷ്മശ്രവി_ 

ലക്ഷണം കഴുുകിന കണ്കുളമുന്നമിയ്യേ,,-_ 

ഓളമേന്തിനജനമുന്മുഖം നോക്കി നില്ക്കേ, 

മാളികമുകളില്ന്ദിന്നാത്മജമൃദ്ഥാവിങകകല്, 

വിട്ടന്നു വിളങ്ങിന തന്മനം വെളിപ്പെട്ട 

പടി, പുഞ്ചിരിയൊളിപേര്ത്തും പൃശിനപൃക്കഠം 

വാരിവഷിച്ച താത൯! തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു 

കോരിയിട്ടൊരു പുത്തന് ചൈതന്ധയമോടും, പുത്രന്! 

പജ്ജന്യദേവനാടിയാമുകില്ക്കുളുര്൪നീരാല് 

നി൪ജ് ്ധരത്തിനുമിത്ര ശക്തി കൈവളത്തീല? 

തന്നുടെ തനയരായ് ഓരതതരുണരെ- 

ത്തന്മിഴിക്കോണാല് കാണും മുടി ചൃടാത്ത മന്ന, 

ഹാ! തവ മേമ്മ__പൃത്രസമ്പത്തിന് പുണ്ദയോല്ക്കര- 

മേതൊരു തുരുമ്പിച്ച തൂവലും കുറിയ്്യാതോ? 
ക. 

% ശ്രി മോതിലാല്നെഹ ൨ ജവരിലാല്നെഹ”വവിന്െറ ശിരസ്സില് പുഷ്ടവൃഷ്ണി ചെയ്തതിനെ അധികരിച്ചു. 



2/൦ ഴീ£മുല/2 4൪2൬൯ .ദിന്അധ2/. 

ചിത്തിരതിരുനാഠം മഹാരാജാവു 
ം ി 4 ന ര തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സ്നൌട്ടുവേഷത്ത'ല് 

(0550055005: 5000250055 0-5 0---500----500൮) 
യി പി 

മഹാറഠാണിറീ ൦ മദ്രാസ്സ് ഗവജ്ല്്രായിരുന്ന 
ഗോഷന്പ്രുളവും പ്രദ്വിയും. 

0800808)050505))900515025)05)15).505))5) 05) 



2൦ ധ്യ 44൭൮൩ ൧ീ നന 
രവിവമ്മയുടെ ചിത്രകല 

ന ഓ ഞ്ഞെ 

 ചിത്രമെഴുത്തു രവി വമ്മകോയിത്തമ്പുരാന്. ) 

ഭം. 

അം 

ന ഷാം ളത്ത്തെ 
ു 

00-50----500----ോ0ാ5--500-5500---5ോഠാ-5-5502-5-5-5-500-----500-5--5-5-52025--500-5500-502--5202.....5-202....റ൮00 ൦ (0 | 
ൂ ചി 
] ദമയന്തിയുടെ ഹംസസന്ദേശം. ചിന്താമഗ്ന. ] 

ലാട ലോ ാഠാടോലാേടാാാോോാടാാശടാടോോദോടാോടോടാോടാാോടാോര് 



4/൦ ഗഥ്ദമ്ൃചഠ ൪2൩ ൧ നന. 

കടെ 

൫0൨വരഷത്തെ 

നേതൃത്വം! 

ഫൃതാണ്ട് “വെസ്റ് എ൯വ് വാ 4 

ച്ച് കമ്പനിയുടെ ഏററവും പ്രധാന | 
വും മഹനീയവുമായ നേട്ടം. വെസ്റ്റ് 
ഏഎ൯വ്വാച്ചുകഠം ഇന്ത്യയിര സപ 
രിചിതങ്ങളും നാട്ടിലെവിടേയും ആ 

ഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നവയുമായതിനാ 

റാ 

ദി കാംചെററിഷനന്? 

രൂപാ. 
ത അവയെലപ്പററി, പ്രത്യേകമായൊ ,രല്സില്-൪ ൨൩. 
ന്നും പായേണങട ആവശ്യമില്ല. സ്റെര്ലിംഗ് _ 

സില്വര് ൪൩൭൫ 

ടി ോച്ച് ലെസ്സ്?” 1 4-ക്യാരറവ് -- 

ഗോഠംഡ് ൮൦. 

നിക്കല് സില്വര് രൂപാ. ൨൨. 1 8-ക്യാരററ് - 

ഫൈന് സില്വര് ,. ൨൬. ഗോഡ് ൧൧൧ 

റോഠംഡ് ഗോറഠംഡ് ,. പര്. 

ദി സ്ല്പയര? ശ്" 

സ്റ്റിംഗ് സില് ൨൪ രൂപാ ൮. 

നു-ക്യാരറവ് ഗോഠംഡ് .. ൬൪൩. 

൧ത്-ക്യാരറവ് 4 ൭൨. 

൧൮- ക്യാരറവ് ൮൨. 

ദി മിനിയേച്ചര്” ഫ്ലൂ? പ്ുന്നാല് ചില കമ്പനിക്കാരുടെ 
ടി (മിനി രാ (൨ 

ഇമീഥോഷന്൯ വാച്ചുവ
ാ ത്തി, അവരാ ദ “മിനിയേച്ച 1) 

ല് തോല്ലിക്കപ്പെടരതു'. ഡയലില് 
സ്സ ൨0 774൦൨ 0൨. ഫ്)ന്നെഴുതീയി .൧൮-ക്യാരറ൨' 
രിചഛന്നതാണാ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാ 
സപത്രം. 

൧൮-ക്യാരറവ് 

ഗോഠംഡ് രൂപാ. ൧00. 
ഗോറംഡ് രൂപാ. ൧00. 

നിറയെ ചിത്രങ്ങളോടതക്രൂടിയ ക്യാറവ് ലാഗ് ആവശ്ൃപ്പെടുന്നവക്ക് 

സൌജന്യമായി അയച്ചുകൊടക്കപ്പെടം. 
തം. ജാം ജാ. ജയ... --ജ്ംം - ജാ. . ജം - യ. . ജോം -ജ. . ജം യായ. . വാം - ജയം . വാം, “ജാ. യം -. യം യം - ജയ - ജാം - യാ. ജയ. ജാ... ജയ “ജയ... ജം . ജം - ജാം യ്ത. . ത്തം, ജം. അ. യ. ജം ത യ 

[ [ [ന 

ൽ 

ചട 

[ 
വെസ്റ്റ് എ൯റ് വാച്ചു കമ്പനി, 

ബ്വോംബെ & കരുക്കത്ത. 

ലന് 6൦ 
8 ുമമ.്ഥ 1.17 യ 

ലു 
ടെ ത്യാ വി 



7/൦ 7൧൭/൭൭൧/൭ 442൬ ന ൧ നന൧ ൪. 

൦... ജത്ത്താായയ(ം.....പ 0 ഞാ ...ഫ്റ 

(കമല - 11൩൦ 1൦510 ധിഡം. 
മുട്ടത്തു വുത്തം ഡ്ൂട്റു 

33% 0൧൧7൧ ൧. 2. 20൨൩ ൨/൧.൨. 17. 2, , ൦. 17. 

] 4 ഠ് 0൩൧088 00 ലം ൨൦ സവി ൨ 1൦ 1൩6 

൬6 1൨൭01 വസി 0 ൧൩ 1000൦൩ 1൩ “മഖല.” 2 

൨൨൪൭0൮: ഒട 0൨൦ ാരടിഭ 0 ൨൦ 065॥ ഒേധ്വാസബ 12 1൦ ൩൭൭ 

066൩ 1026൭൩൦0 1൨ ൭൩0 02% ൨ ഖി! യാം 1൨5൧൩൦൩൭, ൩൪ മ 

2000. റിവ] ൨ സട ൭1 1൨റധിമൂി 1൩ പാഠ 18 ൩൦953510 1൩ 

06 ബബ ഠഠമള്ട 0 16. സി൯൨൦൨൦൦ വ്ട 5൮0൦൦ 

സല 13 ലി 1൩019൪ 20 10൩ ൭൧% 0 0൨൦ നഖബ്ഖലി 

ന1൨ല൨ല ൨൦ 

6൨040 ൧0 ൨൦ ധാ11൦ ജോ 1 &ഠ 06900 0൩ ൨൩ 

203868510൨ 0 ൨൦ ൬024 ഉു6൩൨൧0൨ 02 

1115 10൨൭6 ൩ 170൩ 1൨൭൭൦൦൧൩ ഖ॥ ടഠ്൦ ദല 0 1൨൦൧ ട൩0ഠ॥ 

൭൧൪ 011൦ 1/6, ൩൭ 1൭൭൦൦ ൩൦0 ൩൧൧൭ ൨ ൭300. 

1൨൦൦15 9 010൦ റേസ്ലിധില് ധാ ൨൦ 1൭൧ ല് 24ചഠനവി- 

16൦, ൭20 0 ൨05൦ 51൮൧൧ ൮൩106 1൨൮ ദൂ 10 സഖി 20 ൨൦ 

൧൧൬൧൧ ൧. ൩. 202സച.. 

മ്പ, മനാ ൨൦ ൭0൫൭ ൨ 1൨൦ ഗസ്സ, ഒട ഗേവസിധള 

160028 10 ൨൦ “ലിഖ സബ്ബ് 0 ബ്ഖ൩ 80 120൨൧൨ ൨൭൭ 

1066൧൨ 11:60 ലാ ॥0-റിഖ് 1൩0660, ൩൭10൩ല൦ 11൨൭ 60൨0010൩ 

0 റബ ൬0൮൯൩, ൩൧. ൨൭൧ ഭഗവ, ൩൨൦ ൦ 50 0 

8016 1൩ ഴ്ബി൩ 21൨൭ ൩൭൭ 10൧൨ 10 ൮0൭൦ 1൦12 10 

876 [ദാലി 020110൩8 101 വ 10൮൧0൩ 0 ബമ99ല7. 

300൩28%ലട 2൧൦ 60060060 00 14൧ 12 1൨൧൨ ലിറ, 9൩0 

൬1൨൭ 21൨9 90 1൩ 18 20 0 ൭ മരം 1൨൭ ൨൭൭ ബു 

0081817 ൦ ഖം. 

നവ്ട “60൨ ഖ0/ഒധിേദ" ൧൧൨ “ടഠവിടട' 1010൩00൧ 

1൨00൩൨ 1/൦ 15 ൨0 2 ധ്വ്ല 00 ൩ വടട 0: 9816, 01 

26112; ൩0 18 1 ൮ ഭാദേലി യി, ല് ൩൦ വ്ന്ല ൩൪ 

161161 ലിലടടട, 10 11൦ 12 റിലീണദേവ് ൨൦ സഖ] ഠ0േര്ടെ, 

0൩൨൩൧060 0 1൨൭൩ 10൬ 21൨൨൦ സദ്ധിഠ൩. 10 1ട 20% 0൩൦1 

൩ 1൩5%൧൦൩ചി 07 001004 ൨ ഖന ബ്ട്്്ഴെ 01൧1: ടി10- 

122. 11119൦ 1011 ടിവ്൩ടെ ബ്ല ൦. 1൭൧0൦ 15 

265 1൩0൩൨ 1 105 ലാടഗേറൻ 1൩ 11൨൦ 1065 ദ്നഠിടെ 01 യ 

ഭഠലില്്; 106 19൦ 7൮00൬; ൧0 18 10൦ 2007൦00൨ ബല്സം 

1൩ 1ഥടെ 1൨൦൧൭൦ 2 തു റദേടിറന്മി! 10൦ റ1ദ0ഠോേഴലലി 101 ൦ 

2൭൦൦ 0൦൩ 1൮1 10൭50൭൭൨ 1൩ 1൪൦൭5 ൨ ൭ ൩൦൭-0ഠ0ന്ന൦ 

051 100160 220൩ 11൨൦ 765, നമി, 01൨൪ ൭ അദ്മ 5 

00% സാല ൦ 15, 01% ൩൩൧ ഥല അലെ. 

വ്പ്ട മഠ ല/ “ധലിറ്നള ൨൭൭ 80 റവാഭടെദംറി ലി! 1൨൦ 0611൦ 

[6011൩5 0 സബിന്നറി, ൨൧ ൯൦ മഖ പിസഠട% 20% 1൩0 10൨൭ 

ലാ ൨ 025 ലുബ്ന ൦ “വഖധില്॥ അധ" 0 ൭ 06൧50൩ 106- 

1016 ലടി്സ്ശു പാഠധ% വട “ടഠധി-ബഘ്ന൦'. 4൧5൨ ൩൭൧൨൦ ധ് 10%, 

1൨൦ 20556ടെടി0൨ 01 ൭ ടവ" 1൨൭5 ലിന 1൦൮8 0 1൩4൮65 ൮൭ 

ജോ ഒട ൭ 1൭0610 10 ൭ 09ബബ% 1൩ 0൨1൩൨൩ 01 0119 
ദേ 0 ഴടിവു. 13൦ ൩൩5 06 ലിറ 0൩൨ ടഠ൩൦ 5001൨ 
81%, 00൦ 2൦ 15 8090 0 107 406 ഗേസഴബ്ി൩ട 0 210൩ 
1230 യി 1 02008 ൭ ൭൩ (൨ ൨൭൦൭൦ വട ടഠബി ബം, ! 8 
1ട 0104൩0 2 20൦ ബ്ലേടഠ 0 ൩൨൩ 22 35 0 അിദി 
ധം, 15 ട11 ഒ റയീാ1ഠ൯ട ൩൩൦50൩. 7൦ ൧൦ ൮51൦0 ൦ ലട. 

ടി൩൦ ൦ 1൨൦ ദ്ധ, 4൨൮ 1൨5൧൦5 0൮ ഒാഡീപ്ല! 2൦10൩ 
0൨ 0൩൭ ടി, ദര് സേ 990൦ ൦0 ൨ 1൨൦ 001൦. 
2൨ദലേല്പി്ു, 1/൦ ടട ലി ലിയ്ട മഠ; ബറി യം ലാ1016൮ല൦ 
൨൦ 0്ലനബ്നള്ട ൨ ല്ലഴിബ 1൩8൦ ബ്ഖിര് ൨൧ 0ണറിട 40 
ണി ൭ അലി ടി ൨190 1൩ ചല: 117൦. ൩1൩1൮ 35 
ബു മു ഠിം ടപ്യ 210൮ 660൨ സലി ൩ 610 ൩0% 
1൩0൭ 0൨൭ ൨ 2൨൦ നയന മേബ്ബിട്മസബട വ് ദ. 
൦ ൨0 ൩0% 120൭ 1൨0൭ 40 16] ൭. 11൦. 20, 00201൩ 00 0 
൩൦൦൭൧ റിറ്ബി൩ട, 0521൦ നയിദ്പര് ൨ നല്ലി മ0൩- 
ട12ടേടലറി, ഒ 116 15 0 1൨൦ ഇദം ൦ 1൩ 1/6, 1 3ട 0൦ വ് 
൨൦ റ്പനട്ട 21൨൧ അനം 00 മേ ബി ൪50൦ 13ന് 
ല് 1൦ ഖി: ൨൦ 08ഴ ഴല00ിര്ിടട 0 1൨൦ 77656 റില്ല 
1൨൧ ൭൭ ഉമമില്പ1 വിട്വാിധാറി പ! 0൨൧൦ 0100 റി വ 0൦ 
101൦ 01 1൨0൦. 

1107 നമ്മു” 11൩6െ 1൨൭൭൭ യ 1൨൭൮൧൪ 70൩0 ബട ഉവ൧ഠ- 
വ്ഭ്ഥള 7൮൧ ബിബ ബി ൯൦ 0ദ്ോേല്യി ഡാലി പ ല്ലിം 
സ്ര" സ ്ബ്സ്, ൭൮ വ ൮269 ഉന്ന 'സ്ല്ചംി 1൩10 
1൧൦ റിയി! ഒറ സ്ഥേബ്നമു അഖി സ൦ 5൨0൨ വടല്ധി 00൩- 
2115൨നബ്ബ്ട 1൩116. 12൦ 1015 0൧ 0൨൦ 1121൦ 20൪ ട 
ട0യഥള ബ്ടം ടിണ്ഇട ല് സ്വന മ 1 20൦. 1% 
15 റബ ൭ ൩൦500൩ ല 2൩൦ 0 1 2൦ 11നടെ 10൩ 6201൬ 
൬11 ടല ബന 00% ൭ ദ്വി 0൩൦. 1124 1ട 1൨0൭ സ്വ] 
6 000 0 ജപി 9൦ മ9 1 ദൂ്ധ്൦ 10൩ഇ--ാദ്നള£ 
0൨% 0 1150 1൩ 1165 ൩0 1 റം ൩0 ടല: 0൨ 11൨6൮ 
118ലി൦ റേധടഠ്ബോം അവി 11൨9 ൭൦ ൮9 ധിം 0 10൦ ട0 
816260. 112ല൩ ചല: ധ്വ്നഃ 0൩0 18 11൨൦ 801001, യ൧൭൦ 
209൦ ടര 1൨൦ ബഖി 0൩ ൭൩011൨൦1 മോ:6615 90061൨ ൧൩൫ 
010655 0 ടി 1൨൧ 0൨ അല്ലി 0 11 നില 
യ 1/6. 11൭൮ ഖാ 4വി൩1൩ ൨൭൧൦, 11: 80 ൩൭൩ 12014- 
൩ റി ഭബ്ഥ്൦റി 0൨ ട൩൪0൬ മാറിട, സഅ്ഖി൨ ൦ 
മടടിധ്ഥഠഠി 10 08568 ൭ സവി! ലി, 122660 0 1൨൦ 
2൨്ങിട 1൨ ഠ്വ റൂബി൦ 010൨ 1൨0൨൦ 042 അല പ് 
൦ സനവീറ, ൩൨൧ അമ൦8 276 ൯൭90൦0 ൩0 നി ൨൮൭൦൦ 10ഗ്വേ൦ 
01 01 0൮൦. (11൨൮൭൧6൦ 10൩൮0൨ 18 ൩0 0൮% 0 11൨൦ 
ടിന. 120600, 1215 ൭ 09൩0 1൩൩൧0൩0൩ നാലിനു 
ഒബ്ു മഞ 10 010006 2൦൩ ഠി മണ 01 01൮09, 
32 ൭ 01൩ ൩0. [ ൭ 524൦ 01 5006 നവ0൨ 18 പിന 



1620൧൭ 0 01% 1൭൩51010൩൭; ൩0 ൩൧൩൭ 10൭൭ 1240 12610: 
ലട, നവി ഷി! 0000൩0 ടാ ഒറി മൃണബ്ന൦ 000, 

15 െറി 0 1൭൦൧൭ ൨ മീഒിധിം 0 06 ॥0ിട॥6റി ൩0 2൪൩൭൦0 

01 ൨൦ 10൮88 ൭൭0൩ ൨ 00110 റിടഠാസ്വ്ഠ%- ൧൧0 650, 

1൧൦ ടം 4൮൩ 1ട 0൩൩൨൦0 1൨ 1൨൧൦ വ്വ ലിമടടടെ ൩0 

വഴി; ൭൩0 1702. 1൨൦ 1909: ഖ൦ 061060 0൨ ഘു 

വേ: 01ഠബിടട ട്രാവ്സങട 0 ൩൦൨ ഒറി യസ, ധി! ൨ 

വിം ഭമസാട, ൦൨ മ ഉ0ന൩ ൭20 2 ൩000, ഒട 12൨൦ 0൩1 സദ്ധിേ 

0 1൭൪൦, 101 ഒ 1൨൮ ൧൨9 ൨൭൬൦ നറ 

129൦ ബ൦ 16 യി ൭ നറ ബി വീഡി, ൩൪ 4൩0 

൨ ബടടിഴടെ 120200൧0 120 ൭ ദാലി, ബ്ഖി്പ്ട തില 

൨൦ 0621൦ 0 മ ൬൭॥ഡിലിടല്ം വിബിടദലിഠന, ടന 148 റ00- 

42൦ 0൩ 1൪൦ ഉന്ന ൨ ൧൦ ബറ ടന ൨൦ സ൩൭. 

1366 11൨9 ദ1ദ0ോേഴല: ടലി 101൨9563 വ് 1/൦, 01 ബ്നല60 

2 1൨൦ ടവം 106൭ ൨4ന് ഠ൩൦ട ൩95, 1൧൨ സിഡ 

120100 0൩% 0 0൨95. 119 ദിന 1൭ 2൨9൦ 15 ൭ 1൭ 107 

൦ 101, ൩൪ ൭൦01൨൦ 102 1൨൦ 0൨൧0; ൭ 0ോഠി6 0 മഠ7ലിഭ 101 

൦ 00897 ൭൨0൪ ൧൩01൦൧ 1൧ 0൨൦ “ബീ 1൨൧ ടസ്പ൦ 102 ഴെ 

1൨൦൩ 016 ൧ അച്ചി ൧6൧ ഇ മിര “1൨൦ 1ഖയിടടട 

06201൨ 0 ണ്൩മുഠര് ബ്ബ, 02 ൭ ആളം ഇനി 107 

ഉിേയം?”, 11൭ 16൭൩ 6500൨ ളി 2 1/6 1ട ൩0% 

൮0 02: ൭ ദണള്ളിം 101 ജിടബ0; ൧൧0൪ 11൦ 0160 01 

[1/൦ 1ട 0൩0൦110൩, ൩0% 0േ-00601൭൩. 116 15 ൨൦ ഠില% 

൬01൨0 98൩ സ99ഴ6 1൨൦ സട 'നന്പ്വം യലീട ൨ ദ്ഖ്ടപ്ഥാര്; 2൦ 

18 11൨൦ ദ൩വ%69॥ സ൩൨൧0 ബേ ടെ] 1069 അ 11.6 16൭5॥ 16 

0 061൩ ദേഗ്ച. 11൦ ട00൩ 0൩0 02 2൧ 2൦ 11൦ 00 

1൨0 ഭ॥ദലിട ടി സു്ചിനസിട, 18 ദിധീാിര് ൭ വില് പര് ൧ 1൩ 

150൩: 0 ൪൯൩൦൩ ൭ 0/൭ അ ഠീഠടേ ൭ 104 വസു, ൭൮ ഒമു, 

1 1൭൭ 1 ൨൦ ടം 0 നന നിണ്ടു. 1ബ വട 

൩0901൨൧൦, 80 ഒലി ൨ സ്ബിന്വ൦0൩ട൩ടട, ൧൨0 4൮൦ 

ന ൨൦ ടബ്ബേ ൨ 011001 ൭൩൪ ഭാവില! ടദ്ധേദിലി, 1൨൦ ൮0211൨ 

ബട; ൭൩൪ 1൩ ഒ 8൨൧0 ലന൦ നിഴ ൮ &൪൦ 1062, 0112 2 15 

൨൦ 10700൦ ൧൩0601൨൦൧൦ 101 മ ൩ 1൩ റിം. 1ദലഡസന്ു 

ലീ സ്ദ്ല്വ്ടംട 11൨63൦ ൩000൩3, ൭൩൪ 1161010൧46 1167 

01൩൦ 120 1൨൦ ടധാ-0േമടഠിഠസട 01വ്ന- ൧൩൪ ൬൨൦൩ ൭ ൩൭൩ 

1980൩൨99 11൦ ടചിര് 010 ലട 0 ൨൭06010൩, ൦9 0൨0 11൨2 ഇ 

1൮9 ൦ 30൨0൧൭ റി വട ലി 0150610൩ 0 0180ല്: 

2൦ ൧൭69 സമ 0/ ഗ്വേ്സ്(നഉു ൨൦ 0106 ടി൧ട 12 ൨൦ ന9൦ഴ68% 

1റനറിട ൨ മദം 110 ഭട ൦ 1൩൩ (അആേ 0 മ0ഠറി- 

908 1൩ 11൨൦ ൩6൮8 0 ൨൦൨, ൦ ഡ൦ 801 ബി 010 20 0611൦ 

11൨൭ ല ൩൭൩ 0 261001൮00൩ 18 ൭ ൩൭൧ 0 ൨2൮൭൧൦, 2111൨0൩൧൨൧ 

൬6 1൩00 0ടലഴടെ ൨൧ 1൨൦ 175 15 ൬1൩൧ 01൨95 1൦ 

൩൮0൦ ൮1൧ ൧0 1൨൦ ദേ ൫1൨൧ 2൦ 18 1൩ന്നടിലേി1 7൨. 

0/ ഗ്ധേദം ദഠഇ്വിട്സു അബിര് 27 10 10 നഴ ൭ സ൩ലി-0ല1െ 

812811 10൦ 

ജോ0%60 0 ൧൦ 10൦116 1൨൮ റി മഠ ൭63 ഖ൦ 

029. 

106൮൩0 0 റധീ1025 620116൩069, 6൩0 സ൦ 

11൮ 1ട 20൬ 1൦ ൩006൩ 0൭൩൭ 0 1/൦ 19 101960. 

റീ7ട 0൮1 ബി ൭൩ വ് ഒദ 000 98 മ ടലി, 2൦0 ഠേബ൦ 

02 2 1൨൦ ടെറ ബ്ബിറ൨ഠഠ അ ൨ 01൩൦൩൦൩൦൦൩ 9൭൦൩ ൭ 

ധി! ൨ 1൮9 ൭൨0 സബ്വ്ഭബ്വല ൭5 11൨൦ 1ഖി1൩ ഇളി. ൩0൦ 

മാദ, ൦ ൦ 4010 01 1൩ല്ധാ10ധ8 ല്ലിടഠര്ടട 0 ൩ 0 

മി൫ിവ൦006൩695, ലാസ ൦ ൨൪൧൭, ൪൦ 7൦൩ 0ബ്മമസബ്ദ 

൭20 ൨൦ 13 ബി; ൧0൪ ൧൩൮1൬ ദ3ി:60 0 31൨04൬) ൨൦ 8൨൭൦0 

൭8൮ ബ൦ട, ൧൩0 8൮% 1/൦ 0൩ ൩00൦൭൩ 1൧൩ഠ്ഗിടട. 12൦ 

ബേ ല് ൨൦ ബിം 4വ്ഥള 15 00൬05. 1& 15 1നഠദദി16 0 

1209൩൦ ൨൧ ൧൨ 2൩൨൦൩൧ പ്വേ൦ഠ ദര് ട്ഭ്ല്സ്മ£ ര്ഠ0ഥ്വ്നേ൦ 

നവി 18 ്ബ്യലടപ്പി വിപ്പ് ബര് ഭാ 2൦ ദ്ധി 

ബനു 0 ഒയിട ൩00, 84൨ 06 301വ്ദദേ460 1൩00 ദ൦൩- 

77൦ ൧ല/ങ്യ/2 4൪2൬22 ൧൪ നാദ. 

213൩09 0 00൨, 0 220ലല്ഥ൦ര് 0 ദ 2൦ ദ്ണ൦ 0ല1- 

086, 1111൨6 സ ൩൩5 1ബലളിന൦ 1212൧ 21൨൦ 10നറബബ്ബ്ലി 

6121ലേ 000൩65 2൦ /ലിടം, 0 1൨൦ അമ 0 1൦ ൧൦ 061൩൦15൦. 

3709 950 ൨൦ 0൦൦510 ടന 11൨൦ 0൧0868 0 1൮ - 

2027. 112626 15 20 ൩10 ആആ 061൬൦60൨. 

1൨൦ 108 1൨൭5 ലിമ 60൦0 0 60226 1൨൦ 0601൦ 

൭000101൩ 10 1൨6 011൩9169 11 61൦ സബിറ്നര് 1൨0൩. 

൨൦ 10104൦ 011൦ ടബ്ബി-12യ൦ 1൩00 8൨൦ 61൩0൩5ി0൩9 ൨ 2. 

10൩൭൩ 061൩൫, 41൨ ഠ3ദദദദടേ ൭ 80: ൧൩൪ 1 1൨9൭ ലിയ 

1൮5160 0൩ 4൨൦ 106൭, 1൨൭ യവം ൨൦ എവിട 00൪൮ ൭൩0൪ 1൨൦ 

8േടച്ിഠ൩ട ൦ ടല! 161൨-01 ടിഠ01ഠളിദപ! തര് 101: 

ബ്ബ, 1൨൦ 26൮ 6൮൩൦55 0 ൩൭൩ േഃടിട്ദ, ൩0 1൩൭ 

00൩400൮5 1൩ 10 ടച51൬ ഭ൩5൨0൯൭ 06511699, 1012 12 യല- 

11ഭിനു /൨൦ ൩൭൩൭, 101 1൨൦ ഖന 01 0൨൦ വി ൧൪, 

1൩൨൦ ൯65 0൩ 0൨൦ 00൨൦: ൩൭൧0 35 1൩൩5ല് ഗോേടധ്ഥേട ൨ 

108 500൭0, 2൩0 01൨൦ ഖാ0611065 11൨൧ 2700൦6 വടി 

ഥൂഠുസബ്, ൩0 270൩ അല ൦ ഉയ, സവി നിച്ബിു 

108 ടി 00 ൨൦ 9൩൭ 0 1൨൦ 000, 20൪ 27ല0ിദ്വി17 

1൩0165 18൨൦ റിബ്മര്ട 0 2൨൦ 600. 01 ധം, ! സി 

സേഖ്ട ൧0 10൩ 0൧ 12010൩, 12 ൦ 0൦11 0൨൩ സല! 

൦61 ഖാ 1൨2. 1324 11200൦ 15 മ ൬0 വിനിത; 

ഒര് നഖയയി ഉഠടട68ട6ടേ 1൦ 010൦, 1൨൦ 0൩൭1൨, ൭൩൪ 11൨൦ ൪൦. 

൯൩6-ദ്വേദ 26ഠിടിടടേട്ബടടട, 1൮99 ബിടം 0 0001൨ ഴി. 

14 1൨൭൭ 0 0900൩൦ ൩൨൭൦ ൧0 2൦ 6760 1൩10 116 8010. 
6 0 ടൂഥിലമ] അടിസ, 2ല02൦ 1 ദേശ ൩0൦5൧0 4൨൧൦ 
ധിമി മേള 01 ൨൦ 11൮50. 11120006 1൭൭ 100൩00 1൩, 
ന്ഥി, 52465൩൦൩, 20൦18, 0618, 901049 ൫൩0 ട൦ല- 

200025, 31 ഇ% ൩ ൫61൦ 09൩ 14൩൦; ടി൨൦ 1൨൭൭ ൩0 1000൩000 
0൩൦ ഇ 291110൨5 ൩൦; 261: ഉൃബ്ബ്ട 1൭5 ലി] 1൦൦൩ 
800൩ 1൩ ന ൩൦൩ ൫൩൧൦ 1൨൭൦൦ ൩൦ ൨൦ ഗഡോസ്സ്ം 
ര്63ബു വല് ൨൦ മിര്, റ ൬൩ ലല 981 11൧ 1൭൦ 

00010 15 ൯0% ദ ബിം 0 ൭ 53൩00027 02 ൨ ൩൩൧൦ സഖി 

1൭0, ൬1൨൦൦ ൩൦൩ ഠി ്വ്നളൂട അയ്യ 26 00൩10 2൩0൪ 801൪ 

1119൦ ൮01 0 ൧19൩5; ' 

൦ ഉര് 010 ന്ധം ടയീ൦൧൨ 2൨; 42൦ ടിന്ധാിം 14൩, 

1൧4 2൭ ടി! പി: അബി 2൭൭൦ 2൦ ൮0%, ൩0 19) 

ടലി! 1:9ല 10 8 

൧ 0:98൦ബ% വിട 1നു്ലിടം 1969 01 എണ്ണടടടിനം 00൬൦: 
1൭൭ 1൩6060 ലി] ഇമറിടട ൭൩0 2ദബിദേ 0 0൩ 60൦] ൧0 ഗഥീപ്ലി 
ടദ്ധിം, 2൩൪ ൩൦൩ 19൭൦ 0 280 2൦ ൩0140൩ 122 10 19൦ 15 

0 ടി സ നലിഞ്ചായ: 00൧൩ ഠി ബഖി ്ട നില്ിട. 17001൨ 
0 0 ധീ॥1ം 116 15 റിണ്റിഠി 0 ന്ജ0%67- 40൩ 1൨൦ 

2111൭ 01 0 ടാ, ൨൦൦ ിട॥ ൭ മൂഠാര് ൩3൧ 7000 

ന്ന്ബ്നലിട, ൪൩൧ 1൩ 2 02൦൦ ടബേം ൨ 1/൦ സാബിറ 1൨൭൭൦ 

269൨ ലിദ്യാഠറി 1240 ൭ 1൨0൯8൦ 0 07600൩- 1129) 0169ബബ% 

൭ ന08॥ ്വാപി(ു ണാട൩൦൦ 10 1൨൦ 7200ല് 01൨ 0 

൨൦ ൬0൩൭൦ ൦0൦൭0൩: 112൦ ൧൩൦0 13 11൦ ൩0181 60൩- 

84102 01 യ ബ്ി0൩൦൩- 1701൮117 02൩൩00 0൦ (0൨, 

1൭൭ 0 0൦ 11ന00ി, ൧൩0 സഅാ൦ 2൨൦ 10൩൨5699 ടഠ൦ 200൩0 

11൨ 6016 11നിനലു മ ന്ബാധടെ ൩0 1൨0൩65 116, 11൨൭ 11ഴ൦ 

1% 100 ൭൧൦ ൩ലഥിലപ- 4. മൂന൩7൭॥0൩ 1൭5 0 0൫35 മഴയ ലീ 

ഒ 0൩ 0 ൨൦ ൧0൭൧1൨൧൦ 18 ഠി. "07 0611൦, 

1൨0, 12% 26൦ 15 81111 2൭ 026 ൮ 2000൩൦55 12 11൨൦ 

162 0 മിഘ ൦01൪, 20൨൧൩൨ 2 18 401൬ ബട നല 

07 ൨൦ 210൨ 0 701൨൦ - ൨0൩46ട ൭൧൩0 വിട 570012൩8. 

൧ ൩൦൭൬ ലല 101 01൨൦ സമിര് 1ട 101൩0 10 ിടഠ 0൩ 1൨൦ ഒട്ട 

0 8൧൦ ഉട, ഇറ 1൨൦ 2൨൦ മുനേ ടീ! ൨൩% 

6൧ ൪660൩ ൧൨൧ ൨9 12൭൭൦ 100൧൨൨ ദ്സളി% 40 വമി 64൦ 
0 (൨൭ യാമിര് ൭൩൪ 2614൧ ൨ ൩൩19൩0. 



ആഞ്ഞം അം, ജം. ജത. തം ജയം പശ്യ. - ജ. നയ. ജയ. ജം. യം. . ജയം... ജോം -ച്ജന -ററം - യം ' അ. -ജായ യാ. ലാത്ത. വായ - -ാമ.. 2. പന. പായ - അത്തം ജമ... 

കം. 

പം ചാപ ത്തം അയം. ത്തം ത്തം പരത. തം ത്തം ' 

എ ി്്ലാറ്്ള് ഷാം... 
ഒത - അയം -പ്ത. അജം ണം. 

74൦ 7൧൭/2൧/൭ 4൪൭൯ ൧4൯൯22. 

ഞ്താതത്ത്ഞ്ഞം ഞഞ്ഞ്ഞം ഞങ. ത്തം 

ആ...ആ. ൭.൭... ൩.൬... ൬... ആ...ആ... യ... 

ാസനനനാത്താനത്തു 
00 18120 1010002011. 

അത്തായം ഞ്ഞ. ഞം ഞന മം. ജം. . ഞം ജനനം യഞ്ജം പാ. ജ്ഞ -ശ്ജ , പഞ്ഞം ()) 

ആയ... 
അയ ഞാം... നയ. മനം. -ം. .ങ്ങനം ശാം .. ക. നത്തും. യം. നാനി ഞ്ഞി 

(8 7. ൦. 16ദ്ട്ഫമന 706൩൦൩ 8. 2.൧ 

എ, 00020 1206550൩ 18 100ിന ലീ20൭0 11൨2 1൦1൭ 

ന ൦ 00൫5 10൦൮1൭ ൩൨ 14പിഖാപ 1൩ ലവ്ട ധം ധ് 
പലടില1്പിലാല ൧൪ 1൧൦ 81265 01 00൨൩ ബറി അ 

026) 15 1൦ 862 01 ൨൩0011 ഫാര് ൧ വടമ 01യ- 

102; ൭൩0 0ഠബ്വ്൩ 0 11൭൭൧01൦ ൧൦ 1160 00 0൦ 02൦ 

൬0281 ടിന൩൦8 12 വിട ട്രാം ൧61 പി, 15 22൦ ട്൦ 01 

വന 80 020 മട 1 0൨2 7? 4൧൦ 2൦ 001201010൩ 0 ചഫ്ഖട 

80 ൪൮1൦൩ രിപ: ഒട 18 0൮൩60 

2 0671൩ സ്ഥല സബേഥ്യടിമട!ദ? 

൧2൦ 12൦൦ 0 ഉപ്വിലസം 2േബ്ബേ- 

81൩05 0 2024൦ ൨൦ ഗലി, 

1 മു വ് ൨൦ ട൩ല0൩, 69762 80 

[പ ൭൭ 11൧ 16 10൧0൦0 0൩ 1൧0൮5? 

“1൬ ൨൦ ധി മള ല് ടല, 

൨൦ 69% 01 0516 01160 

ബദല് 27000൨0൮ ൧൦ 

0൮10. (2 ചം 1 0 ചുമല 

02 0260-17 14൦, ഴ്. 20001, 

൫. 12. (. %. 2൦55, 11൭0൨5) 17. 

ഖി 146, 12 0൧൦ 0 11൨൦ 

198295 0 11൨൦ 62214൦ ൧62700 

2൭5 2൦ 10110 ബ്നളു: സ്സ ൩൭൭0 

൩0% 0 10 വദ്പിവാപ: 100: ബ്ബ 

0 ദ്ധ റിട്ട, ൨015 ഡല 

886 11൨൦ മേട 1൬ 1൦11൩ 0൩ 

6212൩൦. ൧1൭൦ 129 1൩ ഭധീാദ॥൩0 

൬096 112൧൧ സദ്യ 1020062൩ 

622൧0165 01 ൭൩01൦൩ ൭൩0 ൩00൦൩ 

ചിട? 11൨൦ 1൦ 0 1൨൦ 9൮൧ 

2610 നട 20% 0൩൦ 1൧൩10760 

വട, 1൨൦ ബുഥ്ടധിം 0 11൦൩ 

0യിര് ര്ഠധീാജിടടട 1611 ൩൦ ൭ ലിം 

10 വിജി 175. 1366൩ 88106, 

70 1നോഴട ൯0൨ സ൯൩൫॥ 469 ൩0 01000 ൭൩0 ഒഴ, സ്ന്ലി 

10122 ്൩ര്124 01 1൦ ൬൧00 ൨൩൪ 11൨൦ 0010165310 0 1൨൦ 1൩൭61- 

1696 11൦ 10ന്മ്ബിര്ട ഴല൦ 260 0 16 ളി 0 1൨൦ 060260 

നു. 11൦ 06959൧ 0 1722 ൪97൦ 20% വം 111:6 

1൧൭൩ 06128. 10൨ ടലി 1൨൭൩0൭ 001൨ ൮0 ൦8% 1൩൭ 

ധാ. 13൮0 യലി! ൨4 ൭ ടേം 1 ൨൦ അബല 2& ൮0൮2 

(ല്വാിം ഠ്6260 0 81൨൮1൦ 1൨൭൩0൫ 00൩൮൧": (൫൩060 5: 

534 0 ൧൦ 270407) ൧0090 (0൫1), ൨ 14ഠ7ബ്ഖാല: 1995.) 

1൦ 11൦00054൭൨ 0006 1൨ 110൮൦, 816 011൦൦ വ് 

ബന 12 13൧൩ ഠി ൨൦ 111 ൧.ടടഠഠിഖലിഠ0൩ട വ്വ് 

6 1010ഴ൦ 11൦ ഒ്ലിട॥ഠ൦ 01 ൦ 1൩ 11൨03൦ 001൩൦൭. 

൧॥ 0൩൦ ൩൦ 07 010, 010168810൩ 12 ൩08 ഗറേസ്മഥിടെ സ൧൦ 

2൦9011. 1൩ 16 ൭൧0 1൨ 160, 11൨൦ ദിനിടിഠ൩ വ് 

0868 സട ൭൭ 11൦0ിടഠ ഒ ൧൧൧ നബ 56൦0 12 10600 ൩0 

1൩019. ൧68൪ .൧4൪66/൫ 51078 42൧ 12 12678൭ 00 11൨976 നട 

ഛന്ത്ന് 

025. പമ. 7. 1. ടച്! 211401. 

1൯൦ 10ധ-1016 റ1യിടി0൩ 0 1൨൦ ബിബ 6- 72% ഴം 
നട 10 1൨൦ ആ 06ഡ൦ബ 11൨൦ ൯011൨ ൦0 3൦൩൨ ൩ ൧൩൦൭, 
൩0 11൨൦ മടദലടിന൩ി൩ 0 0൨൦ 0 1/8 ൩05 1113൩൦൩൭ 
122 6ട10ിബട്? ൨1 വ്രടട റ10 11൨൦ 1760 ൭൩൪ 4൨൦ വിഘിദംര് 
ചട നവി ൬1൨൦൨ 1൨൦8100൩ 001, 1009൦൦ 12൦൦8 
2/7. 13001: 10൨, 2൧൦ 12268ിര്ബ% 0 1൨൦ വധടിിു 
12601൦, 10 ൦ 1/൦ 1109) 12 90 സ൦ ൧൩0 1൩ 

19 നയ 0-7? 1൨. 8ദ്ലീവം 
ടു, 12 വവ്ട 2:47 0/ ൫09൭24 
2004, ൩൦]. 1, ൬, ൮. “6 ബ്ടി 
43001൨ അട 010 11൮ വിട ഗയീ 
ധി 2൦ 2200 1൩ ബ്ബ 2൨൦ 

൭0൦ റിഠ0 106വ്റി ൦ ൬൬൪ ൩൪ 

8090 0൩ വാടോ 0ാ0േനടെ ൩69ല- 

90 10 1൨. 0൧൦ ബി 0൦ /ബ- 

10160 10 06 1൩01ണ൩% ലാ ൨൧൦ 

റിദവ്ട!ഠ൩; യ 10 81% സ്ബഠ24ള ഒ 0േഥ്- 
൭) 01 അബട1൦0, മല്പിഠറസദ, 

മര് 05511017 0150360൪ 1൨9൮0 

15 20 2 ഡ്യോബിബ൦൦വ൦ല്(്യി 107 

(൦ 000 20 0േമറിഥദ്സ 10 2ല1- 

21൦01 

16 50 1ലിലാപ വവ! ൦൩൦0, 

മിട 02൦ബേഥല0൩.? 

1:൦൩ 12 1൩012 നാല 00 ൬൦ 

2൩0 7 11൦ ൬൩൦5040൩ 01 0481൦, 2! 

ദേ 06 റബ, ൨൭൭ ദ്ബല്നലു 

(000 ൩൨ 1൦ 11൩0 

110165 11൨൦ ൬9൭ 0151൭൩ 0൩- 

സട, യ ൦ മൂബ്ബ 270൩ 

11൦ 107 6൮൭ 0 80൮6, 26 

20% 1൩ 9ഖ്൩ ബെ ഉബ്ബ്॥- 

160 സ യോന ഭണ്യിലേ, 10 81 

010൨൦ 268 0 01൨൦ ഥേ 

൩൦ 010:ബ്൩ൂട 1016൧൨ 265021൧൭ ൩0 8, 060066൧൨ 

ചി ൭൩൪ 12006805 ൭6 2൨265 01 1൮8017. 1129 ൦ 

20% 00% 01 0൮4൦ ല൯൦. “ഖ്൨% ലട 11൨൦ 161068 0886 0160012468 

20 ൭൩൦0൩൭ 2 ഷ്പ ൩0൪ ട1൧0-അലി:ദ, 80 50൩൦ 0 ൧൦ 

൮നം റ്വട[്ല്മട ൯൩൦ ൦ ൩03 (൩൭0൮5 ൮100 േ5॥ സല 

ധിമിനലി1 0 ഖീ ഖ൦ പവി ൨൦ 10൬761: 0868: 111൨൦ 62- 

0460 15 2൨൭0൦ 11൨൪ 056 15 റ0ടന9റി ഖ്ബഠമഥു റിട്ട 

ദൂ ലട ല 6150൩00൩ 0 ബ്ബ 102 18 16200268 9൩0 

ദ്ധി ഡ൦ 11൨൦ 6൩൦ ഒട 1൨ 1൧൦ 17200-5)30ബ- 12 15 

20 02010360 112൧ ലി ൨ഖടടഠടേ 0 01൮1514൧൩൭ ഭീ൨0വിീര് 69% 

1026൩൦ 0 12%. 11൨൧൨ ൭568 2൭൩0 ൨20൩869൩03 

01261 ഇ, ൪ ഒട 2 1൨൭ വി 06൨൩ 2ണദ്ധിര് ൩0൨ 
26൩൦ 40 14൩0൩5, റിടടിയി!/്ലു 1൩ 1൨69൦ 65106018 19 

൭ 0൮ 0 1൮൩ ടട 1൩ ൨൦ അദ്നിഠര് 1/൦. 130 1൩ 0൩൩01൨ 

12616 ട110ധിര് ൯0% 10൭ ബു 0150൩010൩."" ൯൭. 2. 110001 

0൩ 0൪69 ൮. 50൨ 2ച ഠധ/ വ് 1ധ്ചിലാച, 12 0൩൦ നേ 170൮ 



16൮: 0 ൭ ൧൭6൨ ൧൩൦0൧൭ ൨൭൦൩ലിഠട ൨ 19൭ ലെ ൨൦ 011൮0൩ 

ല് ച സ്ബ്ില: ഖിംഗൂറി 10 0൭ ൯൭൦0 1 ദേദ॥ദ- ൮1൩06; 1൨ ൩0- 

1൨൦ ൮1൮0 0 ൭ ൮൨൭൦൦1 00൬൦൩ 1൧ 097065 101: 0൨0൮൩ 

11൨൦ യല 012൧൭൩ 12" 0൩൦ 956൧൧൩ 17 9 09൭0൩ 01 ൭൧0- 

1൨൦ 02506, 1൨0൨ 1002 മോ വില സ 10൩ 11൨൦ ഭദ്ബം 

സി; ൩0 12 ൭ ൨൧0 നിം, ൮ ളി൨ ൭36 06011൦ 0302ഖലിടിമള 

00116 0 ൨ 80-1൦ 0610265590 0198 10 12൦1൦ ൭01 0 

ലിലിാധ൦ ൭ ഖി 1൩ ൭ ഠേ സ്മ. ൨൧ റിടറ്ഡിട്ഥള 

ധ്ഥഠസ്ട യ 5൦1 ഖിഠപ ഴ് വട 12൩൧0909 2690100൩ 

ഉമടടഠറി ൧1൨൦ 124൩0൨ പ വീ 11൮ ൧൦ 13120 

പീ ൮൪൨൭. ലാലിട 10 ൨൭ 111൩0ധട 1൩ ഉല്ല! 20 ബറ 

11 26812വ്൩ട ബബ മം 2 10163൧ 1ന്ബാഠടറ 0൩ ൧൦ 80- 

ലോറി ൨0ധനേഷിടേ 1൨൦ സമ വ് 1126 വടം ൨ യാം 

80വാഠിഭം 02011 ജലിട ൭൨0 ഉയ! ഠഖിട ൩0 1൩ ൨൦1൦ ഖ൩0ി- 

ദേ ഖ॥ ധാ മേള. ന്വട ബ്ലോ ല്ാാഠവിട 10 ൦ 

൨൨0165 01 11൩0൩ 0ബബ്വ0ി6ടെ 10 020യിര്൦ 1൮011168 10 

ബ്ബ" 0 ൨൦ വ്വ്ടടി൩ 0൨ 22൦ ഡി 

“വട വല ഒട 00ടട0ിം ൨0101൩ 10 8൭50൦ നിന്നി"? 

11൨൦9൦ 1൨05 ഖ൦ ൭൦% 1011൨ ൩0% 0 മാിലിര് 1വിപാധ 170൩ 118 

ബ്രി, / ബര് ടഠ ദ്വ 1 1ട ഒബി, 02 00 5120൬ 12൧ ൨൦ 010- 

061102, ൩0൭ 30 ഭഖ്ധിറധടി 2 10111൨ ഴബ 12 ദസ്൩൦ 4൮21:- 

12 06001൦. 11൨2 ൭256 ദ1ദഖാ111108 യി ൨൦൦ ലിഠ൩൦ 18 

൧0൩൦1൬ സാല. 10ല്വാട, 11൨9 സ്ബിള്വ ടു 1൨൮ 1൨ 1 ലിദ 

1269൦ 1൨൭0 ഇടി 1൨ ൭ 060൦ 207൦ മായി 12൨൩ 1൩ 

011൨൧ ൭ 0 1201൭- 1702 ധവിട, 21൨൦ 6%11൩൦9ട ൨൧0 11൨൦ 

േമടസലഥിടധ 0 ൧൦ 1ദ്ചിമ്ുലിംട ൦ 26ട്ാറ൩ട10ി൦. 13൮, 

൬൨൮൧൦൦ ൭൭ ൨൭൭൦ 0൦90൨ 11൨൦ 26൮30൩൭5 1൨: വട ഒടിട£െ, 

% അയട॥ ൦ ഭഖ്ിര് 10 21൨൦ ൦൦01 0 19൨ 11൨൮ വിട ടഠഠിലി 

20 ്മാസ്ധിം 1൨൩0൩൧0൩ 1൩൭൭ ൩0% 09൭൧ 2112൩060 ൮൧൨ 

ബു നിഠിബ% ദടബീബേട 2൨96 ഒട ലിട൦൦, ൭൩0 വിട 15 

ദന ണയി! ബര് 1൩ ഒ മല്യ ൧0 2ഖ00൩ലി സു. 

1%1ട ലിടഠ ൩0% 11൦ ഉ ധ൮ഠട൦ വ് 2൨൦ 10269ബ॥ ഇല്യാ 10 

,ദ്ടബേടട ൫൨൦ ഡ്ധി1ടെ വ് ലേടട; 108 ൩07] 2657ല്൩%; ൧൦ 168- 

90% 10 ൭൫൧൨൦൩ 2൪ ൨൦ മലി 0 ഠിദ്ബിനടെട നവ 

റബ; ൨൦ ൨6൨൭൦ 0 102006010൨ 1& നട ഒട ൭ 0൩9൦- 

4൮൩൦൦ ൨ ദേട॥ഒ 176-നലടഠ്മ്യ; ൭൩0 ലാസ ലി, 11൨൦ 660൦൦ 

/ ജോലി, ൨ സ്പി൩ 18 ല 000 ദ്ധേദം, യവ 1 

മിയാ 10 5 ൭൧0 101016ടേട10൩5. 11൨൧ സി പില ൩5 20009൧: 

മന്യ 120൩ 1൨൦ വിമ 155൦, ൭൨0 ൭0 ൬൦ ടിവി! ൬൭൭൭ 0൩ 00 1൨൦ 

േബടിര്6200൩ ൨ ഠധ 2൨൩൦- 

4. 0162൩൧ 2൭൦0 12൧൩ 1൨൦ വവലില്യബ്ിടദ, 0൩൦ സ ൩൦൦: 

8൩0 ബ൮-യ൩൧൭൦. 119 1:ല0 11൨ ൯05ടെ കറ മലി 

'ഭന്ോധിടി ൩. 0ലിംടട-ക്റി ടഠന൦ ൦ ൯൩൦൦-0൨ 

ലി, 1129 ലല 0൩%, ൭൩0 സു സില ൭ ദില. 1167 

൫൩988 15 ട00165ട സവി൦- ൧] 1൨൨൧൦0 വിപി 0൪ 

09% 0 00൦ സ്മ ൨ ഷിടഠ0൨൭൧൦ ൧0 ബ്വിറിറിം ദിഖടട 

്പയബ്വ്്ബിടെ 6 01൮ ചാട(ഖിനടെ മറി ഭിം അം്ിമനട- 

നന സലി! ്ിച്ന 1൨൦ 26950൨ 101 1൨611: 0116010൨ 0 126൦1 

015 001 06001൦ ൬൯൩൧ ൦ 0120 1൩ 09൭൧0൩ ൨ ൩ 1൨൦1 

ഘട, 01 ൬1൨0 മോ 0൩, 7൦൩ 2൨6൧ 0012 ഖ് യി, 0177 

2൮0൦൭, 01 സ 6൭॥ ൩68 01 യടം 1൩004; സ്വിം 11൨2 

1901൧൧0൩, മ്േടഠര് 1 1൨൦ 50൭ ഠി 11൨൦ ഡസ്ബ്ലനട, 135 268- 

05101൦ 01 260: ഗേടണ്ിസ ॥൩0ബ൩ബഠിടേ- 

൧൩ 1൩റ൮ന്ന്നഉ വാട മാലു സല യല സ്൦ടല0൩ 2900 

നിവ 21൦ 1ലിദ്യമിട 00 ൯0% 005൦൦൦ 60152൩ 1011൮൨൩൨ 12 

1൨൦ മേടം 0 11൦ റിിടല്ട ബെറി ൦ 1ദ്യടടലിസമ്ട. 119൦ 

15 2000 19൭50൨ 10 വിട. 1൨൦ ദി ഗേഴ്ട 40 വിട 

0 ബര് 151൩ ൦൦൭൦, ൨07൦ 01 1655 ൧0൧ 1൦ ബള്ളി ടവ 

.൨ 1ലിയൃഷ്ി! ഭ0വു. 11൦ 0005110൩ 01 12056 2൨൪ 25 

7/൦ 72/7൨/൯/൮൪ 42൬272 ൧ സ്മ. 

നളം 1൨6 വച സട, 12 09% 2൩6, ൩ 

0൦ --൯0% ൭ ബലിം ൨൩൦; 9൩0 1൨൭12 010 261010൩8, 0൮ 

പ് ഉ 0 2൨൦ ൩൭൦ എാടലിടെ, മണ ന൫൩൭0 10 സ്റ 2൨൦ 

നാട ല് 1൨65൦ 2016 1൩019൧16 107 11൨൦ റ്രാടപസദ്ഥടേ 0 

60151൭൧0 0011൮൧൧൩ ടെ ജം, ട്യോി്ലി ഒട 11൨05൦, ൨ ലി 

11൨6 ഗേഴദിഠ൩, ൩വ്൩വ൩൦0 1൨൧ ൨൦൩ ൩൩൬൩൭൦15, 

റ ഠ്ഡിടഠര്, 28േദ൩ഖഥിം ൮൧9൨൩ "01 107 ൭ മസബബ്ബ 

മിലേ 1൦ 00൩ 0 ല്ലി! ൧൪ 015൩ 

23 ൫൦ ബി ഗേഖ്ബിന 5൭൩0 101 ൭ 2ലഠ2൩ 0൩ 

1119൦ 
0011210൩. 

11൩68 07 ണാ1യ0൩ ൧൧0 2൩0 0 2ണി1൦൩. 

ഭബ്മടി111 ഖ്യു ൩ 0൩% 11൨൭ 12655൦ ൦ 1൨൦ 00൩൦ 

ടബ്ബ് ബി ടഠ 1൩106 10111൨60 ദ്ധ: 1:0൩ 11൨൦ 

1൧൨൪. ൨165൦ ൭൩0 ൨൦ ആര് ഠീാ80യ00ഠ0൩5 ൭൧൧0൪ 2683൮0 

00൩8 നഖ 06 00൦ 00 1൦ ൭0ലില] ബേട്ട 01 11൨൦ 01 ഞ്ലി൩ 

ഭബേ്സബ്ബ്ട 1൩ 01൧൦ ഠേ ല് അഖി ൨൦ 0൮൧1൨൩൭0 വിഭ 

29, ദഗ൩ല൩൦9, നി0്ബട ൭൩0, ൦൩6൩, ലിദദ! ബ്ജി്ധ- 

ടി൭90൦ ൭൪1൨൧൭." 13൮ 0൨5൦ 0121ബി0ിടെ 1൨ 11൨൦ ൭൨ രി 

02027൦58 02൨0 0൦ 20൦90 17 16ളിടിലി0൩ 01:12 ഒ ഒ0- 

വന്ദ്യ 006. 8ബബബ സിടെ 2൦ സമിര് മര് ൦ 

1൭൭൦ 80 16010൩ ൧൨ ൨൧ ല്ലി 1600. 8ഠഠ്ലി 20൩, 

12 010: 1122 1 സല്യ 0൦ 1൭501൩ ൭൧൪ 06൨൦൪൦69, 22105 1൦ 

ലര് മര് ടരാ0൩4൭൩൦0൮൭. 11൨൦ സമ്ച്ലിനു 0 ൨൦ ൩൮8868 

2108 10൦ ൩൩൦0 10 1. 4൧൩ 5200൦൩ ൭൩0 010൩ ല॥6ഒ- 

80൦൩ ൦ ൧ ഒഴിട്ലിനള ബേട0൩ ി, ജി0॥ 60%, ദ്ധ 

1111910൩, ൭൩0൪ വിട യായി റലേടഠ൩ 2൦ ൭൩0, 2 ധ്സദം 

1210005150, ൩0, 15 ഖി ടേ, ഠി 261൮0 010൦88. 

വട, ൨൨൦൦ 18 ൯൦ 1151120200൩ സഖ 10 81000 0൮% 

വ്ചിലാല ൭൩0 1ദ്ചിദ്യയിംട 101 ൬ ട്രാഥ01മ] 0൩0൦൩൩൧10൩ 

10 2൦ 6125 0 1011000൩ 01 01 ബലിം 12 
യിലല, ഴു ൮൬൩൦ വിട മേട 1269൦ ൩1൧൨ 2൮6൩ 

0 ഒ 993 1007ല്: 2൭൩ 1145ല്. 169305 അല്യ 007൦1. 

സ്ര 10൨, ടല, 9450൭, ബേട॥0൨ 01 010൮ ൩ദ്യ 1൨൭൦൦ ഠമേ- 

810൩൦൪ 01686. "1൩൮൦9൭6൦ ൩൭ 06 1൦ ദേധടം, ൨൦ ദി 18 

1൩ ദ്ചിലാല, 107സ്നലല, 2 18 

112൦ സടളടട 0 089൦ 11൨൧ ഉഴ വിട 10 18൦ ൧൩0 116 ബന്ധി 

02൩20% 06 660090 107 ലിനു 1വി൩൭0 ൭0690൨68 01 17 

204124 വല്ലി ഒളുല്ന॥ 1൨01ബിഠിധലിട 0: ബബ 12% 1ബ0ാമെ- 

വന ൭ ഠാ 01 ോബ്ബസ്ബ്ലു- 110൨010൩ ൭൩0 5൭൦൩1൧൧10൩ 

ലിഠന൦ ബ്ബ! 10% 0൯ വിട 02010൩ 01 ദഠലില] പീ; ൧൨0, ൨ 

0 ൨65൦, 0൩൦ സാധിര് 2൦ 10860 0 0൮ ടദ്ബ॥9/0൨ ൧5%; 101: 

1611൩655, 1 1൨൭൭ 0൦൧ 20 ദ0ി, 15 ൯90 ല് 00 ഉ001- 

ടേട. 16 11൨09൦ ൬൨0 2൧6 017൩൦1 വിടഠേധബറി 1710൨ 11൨൧൦ 

ടിസ്ധഗസ്൩റിനമുട ൨൪൦ ട്ടി ൯0 80290 2൨൦ 116൨: 0 

60010൩ ൭൩0൩ 11൨൦ 19ഠിന്ന്വറി ഠിദടടടെ ൭൧0 10 1൩1200൨0 

ലീ 0 016211൧൦38 2൧0൩ 1൨൩. 1161 21൨൧ ലിടഠ 127 10 

ലിന ലീാന്ധ 1 ലിമ, 2 ോല്ധി പ: ൭ ദാം 1൩1൨൦ റ്റില് 

0 യിട!ഠ൩ ഒബ026 11൦ 01110002 601016. 11165൦ 6 ൨0 

26980൩501൦ 1015 12൦ 10268600 5൦ 0 ടഠഠി6- 1 18 12൭ 

സ്സ ൨ ലളുടടം 80, ആ ടി൨ഠബിര് 119 10൦ ല്ലാധടഠര്ി? 1419 

1119 എുയബ്ദിവ്മള 10065 10 ചട ഭ വ൮0൩മൂട. 1112൦ 0100൩ 

0262൩ 

2൨9൦ ൧9൦, ബ്ബ: 

“0 1൩൦൦ 103൩൦ ലിഖടട 01 ഠിദ൭ട 

൨൮൨ പഴം മ൦ മഠ ൩076 10 0൦, 

0൨ 1൦൭൦ 0 18൩൦൧ ലി! ൨൦ ൩൭58 

14] ണബ്യ ഭി 10൦ 16൦." 

0! ഗേസേം ൦ 01 ൨ 1019൭൩0൦ ൩0 മു000 സി 

1൨൮ 1൨൦ 0 ബ൦ അഥ 0 1൨൦ 2610൩൨69 സ്വിശ്ച 

ല്യം, 12൦ 81൮൦ ൨ സ്വന, ബി! ടണം ഒ ൩ റ060% 16550൨ 10 

൫൧09൦ ൩൨൨൧0 സി 1൩ 11൦ 8610 0 ദിലി 2ലഠഅ. 11൨൭൦, 0 
4 



ലി 

ലു [ി 

ടണം 2൧൭/൭൧/൭ 4൪ പ) ൧ നന2൭/. 

൨൦ 500 മ്ലിടെ വ് ൫൮1൦ 200, റബീ 16ടട ൨൩ ഒ ന്വി൦ ഗേബടെ 

സനി01൨൧ 1൨൦ 20201൮1010൦0ി ൧:6൭; റി (വിട ദ 1൦൧൦ 1൨൦ ഉന്ന 

ടേടടടെ 11൦, ൭൩0 15 0൩ ബിം 1൩0. [॥ 16 2 ഠോസ്ധ്ധഠ൩ ടില്ല 

1൨ 10നലിഡി 10 ടേ 2വിഖൃ്ട ദര് 1111൧ിട അല്ലി 

10 11൦ 82൦൦1 101 ഖാ ൭൩0 ഡ021. 119 ഭവാ ൨ ൨൦ 

8൦ 1൨൭൭ 1266 ൭0655 ഠ ൦ ൧11൦ ൭൩0൦, 1൨05101081 ൭൩൪ 

06%. 7൩൨൦൧൦ 1൨9൦ 18 ൭൩ 0101600൩ 101 1൨൦ ടണം ബി 

02 സല ൨61മള യട൦ഠ 12൮ 06001൦ 0 01൧560 ലിഖടടടെ, 02-0൦ി- 

8102 15 2൭0൦ 101: ഭലാ [419 ൩0 സലിട: 117൩ 0൦ 

17ല11-%0-00, 116226 06180൩ ഒ 1൦ 2൮01ന്0ലഠി ലിലടടടെ 

00 ൩0% 01160 0 വദ; ൩0 00 1൨9 ൩൭൭൦ ൨ല൨ 2൩6 ൭൩൫. 

നിന്റ ൦൭ 21൨൦ സ൦5010൩ 0 നിനോ - 1199 60൩0ലെ 

൩൧ 9൩0, 102 2൦ 2൭ല൦ 0 2൨, ൬൦ 6ര്്ധദ്വേടറി സ0൩൭൩. 

32 0ഠസ്വോ, 0 ൫1൧൭ലെ: 051൦ 01: 02660 21൨9 0610൩, 26ലടം 

11൨ 1 19 ബി മ ൫൬൩൦5൧0൩ ൨ 2മ൦ ൯൩൦൩ ൨൦8൦ 27011 ബട 

൭11 106 801ഴറി; ൩0 10 18 629 ൨൩0൪ 600 80110൩, 11൨9൦ 

0൩൦ ൧൩൪ ലി! ടിബി സനം. നീപ്ട ഇ0ഠഠ 26ദ്ധി॥ട 20% 1൨൦ 

0൬802൦ 0 ൨൦ സ 0 മു ടഠഠിഖി 7100൭൧൨൩0൭, 10 ൧൨൦ 

612 011൦ 0 ലനം, 1൨൦ 000 ടം 01 1൨൦ ൮6016 2൩0 11൨൦ 

1൩൨0 ല9൦0 ലട 01 ൭ ൦൭ ൮൪10൧൦ 0ഠബ്വ്ബ॥ദദ- 1 

൭൩൬ 80011 1൨൦ മുമ്ധം, 1 15 ൨ 1൨൧൩൨൮ 0 ൩൦൧ ൯൩൧൦ വഖിമ്യുട 

““ന്ല്ല്ടം ബറ സ്്ധ്ബാിട 

൧൩0 5൩൦ല ൮ ഘെ ദ/ബ്ബ്ഥിം ?? 

11൩൭൦ ഗഥേമട്മ്ബിു 1൮ 1200 പ് ലെ 1൦ ബ്വ്നമു, സ്ന 

20൮9൦ ഒളഖിനട॥ ഖി! വടം ബറ ബേട॥സ്൩ ൭൧0 ലാടം ലി! 12൨05൦ 

൬1൨0 60 ൩൦ 610൦ ൬൧൨ 1൨൩. ദവ്ഷു 1൨൦ ൭010൩ 10 

2൦10 ദ്യേടം ടാ21നലിടം ൨൦ 1/൦ ഫര് സാലിം, 50 11൧ 11൭9 

ഇല 1൨൧൭൦ 1൨൨൦ ഇലേ 0 0൧൦ 101൧൨൩ 10 11൨08൦ ൬൩1൧0 015൦൦ 

01 1൨൩, ടഠ 20൧ 12197൦ ലഖു 2പവ്ടം 2൦ ബാ വ് ലാ 

സ്മ ൩0 1൨൦ ൨൭൩൧ 9 00 10 11൨6 00001൦, ൨൩0 02൩5 അദ്യ 

11൨൧ ൦ 10൦ വാടഠാഠര് 6൦1 1240 1൨൦ ലിലദട 11൨൧ 53൩0. 102 

26൭30൩൦0 10700ടെട ൭൩0 ൨൦ ഇ റിമ” 0 106. 

1,698 ൩൭ 1910 70 1൩ ൬0 ൫൩3൩൩൭- 
1൨0൩൭൦ 010081൩൭ 7070101൩ ൩൪ ൮1൦൦ 170൩ 11൨6 
062469 216൭927൦ 107 2൦ 69060201൦6 770൨ 
700089 ലിഗ. 1118 1140771111 
18 114 1,19910100൦ ൧൨ ൨0121 8101 
17101. 

11൦ ൩9% ലി 0 ന 0൩൦൩, ഖി 
12൫൦ നീന്തി 0 2൦ 1668 760709 30 07 
൧൦ യായ ൧.1 01918. 

2]ംല9൦ ഒ ഖല, 

24൦ ശ്ഥഗേടം ന്ധ 
൧4 ൦0൦260 ദ്ധ 0 46 

2] ഉന ൧൦ 0൦, 7.70. 
൭ ൧൯൭൧/൦൧൦ 0.0, 

81൩൦ ദ്യ്ഥലേ൩ | 
നനന 

4 
നറ ല- ൮൦000൩ 14൭610. 

ന്നനനത്നത്നത്തത്ത്ത 

പൊടി പ്ല 

൭൦ 71൭. 8൭൩൦; 1.൩൭. 
ന്ധ 3ഷ0. 

സ്റ് ച്് 

൦൦ ൩൦ ടട 20 006000 1760 
വ് 49726 ൭൩൪ 179763 10൬൦൪0 0൩ 0൮7 
൫1൩069 ഒ 43% 06൧7 ൭൩൩൭൩. 

ടഗ്ലള്ട 18൦ ൨0൦൦51 ൨൦00൧9 06290 
൬൩൨ ബ്ബ ഒട 10൬൦ ൭3 18. 0 ബര് 129768 
8110൬060 02 ൪91൬ ലിമ 2 02% 12.൧. 

17160 0൧6൦5445 0 28.20 ൧0 0൦൦7 70 
൬60 2 9% ൬6൧ ൭൩൩൬൩ 107 0൧൦0 07 10 
൬6279. 

1.ഠമ൩ട, 0ഴലിന്ല്(ട, 2൨0 0൭51൨ ൦90145. 
76 13൧ബിം ൩൭൩8 000൩00൭10൩ ഒളുഖ്ഥ॥ 
070൬90 86001168 0൩ സദയ സഖ്യ 
0൦ 211൭൩൧60. 

൧1] ദല! 134ബിഠന ൪൮6ഥ൦98 42മ൩൭- 
൭060. 1701 1168 0 0൮31൩൦98 ൭൩0 001007 
൬൭0075 0൧ 400110210൩ 10 

ലു ൧. &. 4ന്ഭഥമ്മ 7/൨ 43... 43.2. 
% ൧ 
ലിപി 

രയാ 
ആ...ആ... ആ... 

രെ 

പ്, രഗമമനമ 0111ച & (ം.., 
ഗ്പ്ര൩ 1020, 1. 

ര് 

11൦ 1276്ബി൦ റവി മര് 101 
മിട റ! ന്ന്ത്നന്ത്നേ, ൧ നളം 
ഠ്ലില്പട, 1൧06൧ ഠേ, 8! 

| 82200168 276 8010 12676. 
] ൩27൩൭൩6൦60, 12110൦99. 
] 1൬681. 1400617206 
] 02 (സ്വേ 93൧20 0 8 220. 
] 0ഥ മഥ, | 2-1 

; 
; 

127 69൩%10140൩5 അ! 06 0൩060 10 
യ 1012 ൨6 768169 97൦. 1 07ധട! 0൯03 
൫26 001൩2 9൦േ'60ി 070൩൭ 170൧ 1൨൦ 
012൦76 0൭൦൭ 0 0൨൦ 9196. 

മു്. ടിമി. 
ക്റ/6 270൧07. 

4 

ര് 

ര് 
ആആ. യ... ആ... യം ഞം തം... ൭... ത... “൬... യ... യു... 

കാ 

റ 12൮ 

0൮510 നടിയ. 
13] 9൧1൧൭൦൧൩ ല൧1ധ011014 

140701൩൨, 
0൩൦൩൩൮, 1. 

1928. 

[ക്കി 

ട് 

; ൧൫1 "07, 11105൩210൩ 0 11 ്ബാസ്ധ്൩9 ക 

100 സന്ന സട, 9 
1 ്൨0യ൦, 79 0 ഖി 

1:07 ഗപസിടലം 00൩൩: ൭൮ നം ്്്ിമുട 11ടട, (010൩. 



| 
| നാം തമ്മിലുള്ള അന്തരം. 
। (ഒരു അനുകരണം.) 

പു ഞ്ഞ ഞാം അ ജാ. ഹാ. യ... പ. അയ 5൨൭൨. ടത. . ഓ ടത. പ. ഞാ: യ റ ഞാ ന്താ നയ പ റയ. ചാ. . ന്ത. പ. ജം. യം. പാ യ. ചാം. ലാ യ. അ. യ 

മലയാളരാമയം? വിശേഷാല്പ്രതി 

ത്തം ത. ഹത -ഷജയ. .ജം. ജം 6 
പ 

(ബി. കല്യാണിഅമ്മ ബി. എ ഏല്. ടി.) 

മദറ്യാനനാക്കന്െറ തീവ്രുകിരണങ്ങറം ദയാലേശം ക്ര 

ടാതെ ഭൂമിദേവിയെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നസമയം ദ്രഡ്ഥ 

കായനും മദ്ധ്യവയസ്തുനുമായ ഒരു പാന്ഥന് നേത്രാവതി" 

ഇദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു വടവൃക്ഷച്ചുവട്ടില് വിശ്രമിക്കയാ 

യിരുന്നു. വഷകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട ഏറെനാഠം ആയിരു 

ന്നില്ല; നദീജലം ഉക്കോടുക്രടെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ ഇ 

രുന്നു. പരിസരപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന സവജീവജാല 

ങ്ങളും വിശ്രമസ്ഖം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു; എന്നാല് 

നദിയാകട്ടെ, പ്രവൃത്തിക്കു യാതൊരു മുടക്കവും വരുത്താതെ 

തനെറ യാത്ര തുടന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇതുകണ്ട പാ 

ന്ഥ൯ നദിയെ സംബോധനംചെ 

പറഞ്ഞു :__ 

_ ഹേ നദീ! മനുഷ്യവശ്ശ 

ത്തില് പെട്ട്, മനസ്സുംസ്ക്രാരം 

ലഭിച്ച ഈ ഞാന് എന്െറ 

ജീവിതയാത്രയില് സുഗമമാഗ്ലു 

ത്തെ ആരായുന്നു; എന്നാല് നീ 

യാകട്ടെ, ദുഗ്ലമമാഗ്ലത്തില്ക്രുടെ 

ക്രസലന്യേ ശീഡ്വഗമനം ചെയു 

നനു. ഞാന് മെല്ലെമെല്ലെ എത്ര 

'യോ കരുതലോട്ുടക്രടിയാണ് എ 

നെറ പദത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കു 

ന്നതു്; എന്നാല് നീയോ? ഉന്മത്ത 

നെന്നപോലെ ഓടിപ്പോകുന്നു. 

ഹ, നാം തമ്മിലുള്ള അന്തരം! 

ജീവിതപ്രയാണത്തില് നേരി 

ല് 
ശ്രീമതി ബി. കല്യാണിഅമ്മം 

ട്ടേക്കാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളെപ്പുററി ചി 
[! [1 ന്തിച്ചു് എനെറ മനസ്സ് ഭയപു്സ്് 

മാകുന്നു; എന്നാല് നിന്െറ ഗതിതന്നെ അതിദഭയങ്കരമായി 

രിക്കുന്നു. ജയാപജയവിചാരത്താല് എന്െറ ഹൃദയം തള 
രുന്നു; നീരോട്ടത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സംഗീതലഹരി 
യില് നിന്െറ മനസ്സ് ലയിക്കുന്നു. ഹം നാം തമ്മിലുള്ള അ 
ന്തരം! 

4തു്ലുങ്ങളായ സുഖങ്ങളെ പിന്തുടന്ന ഞാന് ദിചസം 
നയിക്കുന്നു; എന്നാല് അനന്തമായ ആനന്ദസ്വപ്പുത്തില് 
നീ നിമഗ്നമായിരിക്കുന്നു. നൈരാശ്യം എനിക്കു നിരു 
ത്സാഹകാരണം, നിനക്കു വികാസകാരണം. 
മ്മിലുള്ള അന്തരം! 

ഹ, 'നാംത 

4ചൌകികബന്ധങ്ങള്ം എന്നെ ഗാഡമായി ബന്ധി 
ച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു; എന്നാല് നിന്െറ നിമ്മമത നിനക്കു സ്വാ 
തന്ത്രപ്യവും ജീവിതശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ജന്മജ 
ന്മാന്തരപ്രാഫ്തിയാണ്' എന്െറ കമ്മം; സീമാവിഹീനമായ 
സാഗരപ്രാഛ്ളി നിന്െറ ലക്ഷ്യവും. ഹ, നാം തമ്മിലുള്ള 
അന്തരം ! ?? 

നടി ശി്ഗതിയില് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എ 

കിലും പാന്ഥന്െറ വാക്കുകളെ സശ്രദ്ധം കേഠംക്ടുന്നുണ്ടാ 

യിരുന്നു. ചെവകല്ലോലങ്ങളെ ഇളക്കി മനോഹരമായി 

മന്ദസ്തിതം ചെയ്തി , കണ്ണ്ണാനുന്ദകരമായ സ്വരത്തില് ഇപ്ര 
കാരം ഉത്തരം പറഞ്ഞു; 

ഹേ, പാന്ഥ! നിന്െറ അഭിപ്രായം ശരിതന്നെ; 
എന്നാല് യാത്രാരംഭത്തില് എന്െറ സ്ഥിതിയും അതിദ 
യനീയമായിരുന്നു. ഇദംപ്രഥമമായി മാതൃഗഭത്തില്നിന്നു 
ഞാന് പുറത്തേക്കു തലകാട്ടിയപ്പോഠം എന്െറ പരിസര 
ങ്ങറം ഏററവും ഭയാനകമായി തോന്നി. അപ്പ്പോഠം കാ 

ജീവജന്തുക്കളൊ 

ക്കെ ഹ്ൃദയശ്തുന്യരും 

മാനസരുമായിരുന്നു. 

ങ്മാനിടയായ 

കഠിന 

എന്െറ 

ക്ശേശ 

പൃഷ്ട്ററവുമായി തീരുമെന്നു ഞാ൯ 

വിചാരിച്ചു. എന്നാല് ധൈ 

യ്യമവലംബിച്ചു ഞാന് പ്രയാ 

ണമാരാംഭിച്ചു. ക്രമേണ ചുറവം 

കണ്ട പ്രകൃതിവിലാസം എന്നെ 

ജീവിതം അധധന്ധ്യവും 

ആനന്മമഗ്നനാക്കി. വൃഥിതഹൃ 

ദയരായ ശരീരികം എന്നാല് 

വശീകൃതരായി. ഞാന് സമാ 

ധാനപ്ൃണ്ണ്ൂമായ ധന്യതയുടെ ധാ 

രായന്ത്രമായി പരിണമിക്കയുംചെ 

യു. ഫേ, പാന്ഥ! നാം തമ്മിലു 

കൂള അന്തരമെത്തുമാത്രം!?? 

തായേ! ജനനി! 

ഗീതം. 
(*ബാലെ യയാതിക്കു? എന്ന രാഗം.) 

തായേ! ജനനീ ! നീ എങ്ങാണു കഥിച്ചാലും! 

പാഫറി മാം മാതൃദേവീ! പാഹി ! പാഹി! 
ത്തതങ്കം പൃണ്ടു ഞാനും, വേദന സഹിയാതെ, 
രോദനം ചെയ്യുന്നതു കേംംക്കുന്നില്ലേ ജനനീ ? (തായേ...) 

അമ്മേ! നി൯വിരഹമിന്നയ്യോ സഹിക്കവയ്യേ, 

സമ്മോദമെന്നരികില് വന്നാലും ശുഭശീലേ! (തായേ. കി 
അല്ലല് തീക്കുവാന് കരപല്പവംകൊണ്ടുദേവീ! 
കല്യാണാംഗീ ! തലോടി സാന്ത്വനമരുളുക ! (തായേ...) 
സന്താനവല്ലിയാകും സന്തതിയിവളേനീ 

സന്ത്ൃയജിച്ചുവൊ നാഥേ! വിസ്കരിച്ചുവൊ കഷ്കം!(തായേ...) 

ഉത്സംഗസീമ് നി ചേത്തു “വത്സ! ഇത്യേവം വിളി. 
ച്ചാശ്ശേഷിച്ചാചും മമ ജീവദായികെ ധന്യേ! (തായേ...) 

ടി 



4 മുലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

ആ... യ... ൭... 

രാഷ്ടരീയവിഷാഭാത്മകത്വവ്വം 
പ്രസാദാത്മ കത്വവവം. 

ആ... ൭.൭... ൭.൭... ൭.൬. ൭.൭. ൭.൭... ൭.൬... ആ... ൭... ൬.൬... 

ആ...ആ... “യ. 

ലൂ (എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ. ബി, എത.) 

സ്വഭാവമനുസരിച്ച്! മനുഷ്യരെ വിഷാദാത്മകരെന്നും 

പ്രസാദാത്മകരെന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാറുന്നതാണട് . 

ആധുനികിശ്വസംബന്ധമായ വിഷാദാത്മകമനഃസ്ഥി 

ത്രി ഉദാഹരിക്കുന്നതിന് ആര്തര് ബാല്ഫ് വടെ വര്ണ്ണ 

നയോടട കിട നില്ല്യന്ന മറെറാന്ന്' ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കായ്ക്ും 

സംശയകരമത്രേ. തന്െറ 4മതവിശ്വാസത്തിന്െറ അ 

ടിസ്ഥാനങ്ങഠം?? എന്ന കൃതിയില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ 
അതു് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:-_ 

മനുഷ്യന് വിശ്വസ്ൃഷ്ണിയുടെ പരമകാരണമും യുഗപരമ്പരകളടെ 

ദിവ്യംവകാശിയും ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം മേലാല് സ്വീക യുമല്ലെ 
ന്നാണ് മ്:നതൂശാസ്രും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു. അവന്െറ അഭിസഗ്ശം 
തന്നെ ഒരു അവിചാരിതസംഭവവലും അവന്െറ ചരിത്രം ബ്രമാണ്ഡങ്ങ 
ളില്വച്ചു നദീചതമമായ ഒന്നിന്െറ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ക്ഷണികസംഭ 
വപും മാത്രമാണു്. ഒരു നിര്മീവഇം ഗാലമയമായ സജീബ്ണുകണത്തെ 
മനുഷ്ട്യവഗ്ലുത്തിന്െറ സമീവപൂവ്വീകരാക്കിച്ചമച്ചതിനുള്ള കാരണപരമ്ല 
രകളെകറിച്ചു ശാസ്ത്രത്തിനു ഇതേവരെ യാതൊന്നും അറിയവാന് വ 

ഹിയാം ഏതാദ്യശപ്രാരംഭത്തില് നിന്നു ഭാവിയിലെ വിശ്വനായകന്മാ 
രായ മനുഷ്യരുടെ ചങ്ങാതിമാരായി ഇരിക്കുവാന് സ 
വ്യോഗശ്ൃതകളു.ം തികഞ്ഞവയായേ ക്ഷാമവും രോഗവും 
പരസ്റ്റരവധവും നിമിത്തം ഞിരന്തരമായ അതിപ്രയ 
അനന്തരം തോം നികൃഷ്ണരം ണെന്നു അറിയുവാന് 
മത്രേം വേണ്ട മനസാക്ഷിയും തങ്ങഥം നിസ്സറാരറ്മാ 
രാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാന് മാത്രം വേണ്ട ബുദ്ധിശ 
ക്തിയും ഉള്ള ഒരു വശ്ശം ക്രമേണ പിണമിക്കുകയു 

ണ്ടായി. അതീതകാലത്തിലേക്കു നോക്കുന്നതായാല് 
ആ വഗശ്ശുത്തിന്െറചരിത്രം രക്തംചിന്തലുംം കണ്ണ്ിരുംം 

്ടിരാശ്രയപ്രമാദവും, മന്മത്തപ്രതിഷേധധും, മൂഡസ 
മ്മതവുംം വ്ൃത്ഥമോഹങ്ങളു.ം നിഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു 
നമുക്ക കാണാവുന്നതാണു്. ഭാവിയിലേക്കു ദൃഷ്ണിപ 
രിപ്പീക്കുന്നതായാലോ വ്ൃക്തിലീവിതം അപേക്ഷിച്ചു 
ദീ൪ഘവും നമ്മുടെ പയ്യുവേക്ഷണത്തിനു അധീനമാക 
ന്ന കാലവിഭാഗം അപേക്ഷിച്ചു ക്ഷണികവും ആയ 
ഒരു കാലത്തിനുശേഷം, നമ്മുടെ ശരീരവീ യ്യും ക്ഷയിച്ചു 
പോകുമെന്നും, സൂയുതേലസ്സ മങ്ങിപ്പോകമെന്നും, അല 
ഇല്ലാതോയും ന്ദിശ്ചലയായു ഭവിച്ച ഭൂമി തന്െറ ഏകാ 
ന്തര്ക ഒരു നിമിഷനേരംമാത്രം ബാധകമായിരുന്ന 
ആ വദ്ലുത്തെ തന്നില് നിവസിക്കുവാന് അനുവദിച്ചു 
കൊടു ക്കകയില്ലെന്നും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ്ട് . 
മനുഷ്യര് ആഴത്തില് ആണ്ടുപോ കുകയം അവരുടെ ചിന്താസമ്പാ്വേ തെ. 

ല്ലാം നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും. വിശ്വത്തിഷഐെറ നിശ്ശബ്ദത ഇയ ഒഴി 
ഞ്ഞമൂലയില് ഇരുന്നു” അല്പുകംലം ഭേദിച്ചിരുന്ന ആ അസ്വസ്ഥസൂഷ്യ 
ശരീരം ശാന്തിഅടയുന്നതാണു . സ്ഥൃലവയസ്തരവിനും തന്നത്താന് അദി 
യുവാന്നുള്ള, ശക്തി നശിക്കുകയം ചെയ്യും. അനുശ്വരസ്താരകങ്ങളു.ം,"? 
അമാനുഷികപ്രവൃത്തികളും ം?? മരണംപോലും, മനണത്തെ ൧0ാ0ംശഷ്തി 
യേറിയ സ്റ്റേഹവുംം ഇവ എല്ലാം ഒരിക്കലും മുണ്ടായിരുന്നിട്ടിപ്പംത്തതുപോ 
ലെആയി ഫീരും. സംഖ്യാരീതയുഗങ്ങളുംയി മനുഷ്യരുടെ പ്രയത്നവും പ്ര 
തിഭയും ത്യാഗവും താപവുംകൊണ്ടു് അവര് സാധിക്കുവാൻ പ്രയത്തിച്ചി 
രുന്ന സകലതും നിമിത്തം യാതൊന്നിനും ആചട്ടെ അണുമാത്രം ഗുണ 
മോ ദോഷമോ മുണ്ടാകുകയുമില്പതാനും.?? 

വിശ്വസംബന്ധമായും വ്യക്തിസംബന്ധമായും ഉളള 
വിഷാദപ്രസാദാത്മകത്വങ്ങറംക്ക പുറമെ രാഷ് ട്രീയമാ 
യും ഈ രണ്ടു മനഃസ്ഥിതികളും കാണാവുന്നതാണ്. റോ 
ബര്ട്ട് ചൂയിസ്റ്റീവന്സനെറ ഒരു നീതികഥ രാഷ്ട്രീയവി 
ഷാദാത്മകത്വത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കല് നാലു 
ഉല്പതിഷ്ണുക്കഠം ഒരു വൃക്ഷച്ചോലയില് യോഗംക്രടി. ലോ 
കസ്ഥിതി ഭേദപ്പെടുത്തുവാ൯ അവര് ഐകകണ്ടലേപ്യന തീ 
രുമാനിച്ചു. ഉടനെ ഒന്നാമന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: സ്വ 
കായ്യസ്വത്ത്് എന്ന അവകാശമാണ് നാം നശിപ്പിക്കേ 
ണ്ടത് 2? രണ്ടാമന്:__ “ദൈവത്തെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെ 
യ്യേണ്ടതള് .? മൂന്നാമന്: വിവാഹം എന്ന ആചാരമാ 
ഞ് ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യേണ്ടതു് .? നാലാമന്:__ “വേല 
ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു് നശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്െറ 
അഭിപ്രായം.?? ഒന്നാമന്:-4പ്രായോഗികകായ്യുങ്ങളെപ്പു 
ററി ചിന്തിച്ചാല് മതി. മനുഷ്യസമത്വം സ്ഥാപിക്കുക 
യാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതു്? രണ്ടാമന്: __ “സ്റ്റ 
പുരുഷസ്ഥാപനമാണ് ആദ്യമായി വേണ്ടതു് 2? മ്മൂന്നാ 

ഛ് നം 

ശ്രീമംന് ഏ. ബലകഷ'ണപിള്ള. 

മന്൯:__44:അതു നിവത്തിക്കുവാനുള്ള മാഗ്ഗട ദളെപ്പുററിവേ 

ണം ഒന്നാമതായി ആലോചിക്കേണ്ടത്?” ഒന്നാമന്: 
ബൈബിളിനെ നാം ഒന്നാമതായി ഇല്ലായ് മ ചെയ്യണം." 
രണ്ടാമന്: __44നിയമങ്ങളെയാണ് ആദ്യമായി റദ്ദ് ചെയ്യേ 
ണ്ടത് 2? മൂന്നാമന്: മനുഷ്യരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാ 
ഞ് പ്രാഥമിക ആവശ്യം.” 

നിവൃത്തിധമ്മമതസ്ഥാപകരായ ബ്രമഷികളുടെ 
സന്താനങ്ങളായ ഭാരതീയക്ക് ഈ വിഷാദദാവം പുത്തരി 
യായിരിക്കുകയില്ല. വൃദ്ധന്മാരുടേയും ചിന്തകരുടേയും യാ 
ഥാസ്ഥിതികരുടേയും മനഃസ്ഥിതിക്കം ഇതിനും തമ്മില് 
പല സാദൃശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് . ഇതിന്െറ മറെറ അററത്താ 
ഞ് പ്രസാദാത്മകമനഃസ്ഥിതി നില്ലയന്നതു്. യുവാക്ക 
ന്മാരുടേയും കവികളുടേയും ഉപല്പതിഷ്ണുക്കളുടേയും മനഃസ്ഥി 
തീിയോട്ട് ഇത്ത് അടുത്തു വരുന്നതാണ് . സ്വയവും തങ്ങ 
ളെനോക്കി പുഞ്ചിരിതുകുകയാണെന്നും തങ്ങഠാക്ക് സാ 

ദ്ധ്യമല്ലാത്തതായി ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നും 
വിജയം ഹസ്ത്രാമലകുതുല്യമാണെന്നും അണ് 
ഇവരുടെ ചിന്ത. 

പ്രസ്തൂത രണ്ടു ഭാവങ്ങളും മൂന്നു കാരത്ന 
ങ്ങളാല് ജനിക്കാവുന്നതാണ് . ജനനാല് 
തന്നെ മനുഷ്യര് ഇവയില് ഒറോടുക്രടി ജ 
നിച്ചു എന്നു വന്നേക്കാം. ജീവിതത്തിലെ 
അനുഭവങ്ങഥംമൂലം ഇവ ജനിക്കുന്നതുമാ 

ണര്. ചില രോഗങ്ങറം മനുഷ്യരെ തതുഭവി 
ശ്വാസികളോ അശ്ുഭവിശ്വാസികളോ ആ 
ക്കിത്തിത്തേക്കാം. ക്ഷയരോഗികറഠം പ്രസാ 
ദാത്മകരും., ഗ്രഹണിരോഗികഠം വിഷാദാ 

ത്മകതം ആണെന്നാണ് അഭിജ്ഞമതം. ഈ . 
ഭാവങ്ങളുടെ ജനനകാരണം ഏതുതന്നെ ആ 
യിരുന്നാലും ഇവ രണ്ടും യമജസഫഹോദരിക 
ളായ സന്തോഷവും സന്താപവും, രായും പക 

ലം പോലെ മനുഷ്യരുടെ അഭ്യൃദയത്തിന് ഒന്നുപോലെ 
വേണ്ടതാണ് . രണ്ടിനും ഒന്നുപോലെ വിശ്വാസജനക 
ങ്ങളായ കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുവാന് പ്രയാസവു' 
മില്ല. 

ശാസ്ത്രജ്ഞര് ചുവടേ ചേക്കുന്ന പ്രകാരം വാദിക്കുന്നു. 
പരിഷ്കാരം ഒരു പ്രയോജനകരമായ സാധനം മാത്രമല്ല, .- 
ഒരു ഭാരവും ക്രടിയാണ് . അതു മനുഷ്യരുടെ നിരന്തരപ്പ 
യത്തങ്ങളുടെ ഫലവും അത്രെ. ഈ വീയ്യം വിശിഷ്ടബീജ 
ബിന്ദുക്കളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ഉത്തേജനം നിമിത്തം ജനി 
യ9ന്നു. ത ഉംത്തജനശക്തി എന്നു ക്ഷയിഷടന്നുവോ 
അന്ന് പരിഷ്ഠ്്ാരം നിശ്ചലത പ്രാപിക്കുകയും പിന്നോക്കം 
പോകുകയും ചെയ്യും. അതിനാല് പരിഷ്ട്രാരം മനുഷ്യവ 
ശ്ശൂത്തിനന്െറ വിശിഷ്കഗുണങ്ങളില് ആണ് സ്ഥാപിതമായി 
ടടളതുര് . ഈ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളുടെ അസ്ഥിവാരം പാര 
മ്പയം ആകുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതി മനുഷ്യരുടെ ജന്മസമ്പാ 
ദൃങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാന് മാത്രമേ സഹായിക്കു 
നുള്ള. എന്നാല് ആ സബ്പാദ്യങ്ങഥം എത്ര ഉണ്ടെന്നു നി 
ശ്ചയിക്കുന്നതള് പാരമ്പയുയവുമാണ് . പരിഷ്ട്യാരത്തിനു മനു 
ഷ്യരെപ്പ്യോലെ ജനുനമമരണം എന്ന തലയിലെഴുത്ത് ഇല്ല. 
വയ്യ നിശ്ചലതയും പിന്നോക്കംമള്ള പോക്കും മാത്രമേ 

ഉണ്ടാകുന്നള്ള. കുറേ അധികം ശ്രേഷ്യമനുഷ്യരെ ഉല്പതി 
പ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമനുഷ്യവിഭാഗം അവരുടെ ഇടയില് 
ഉണ്ടായാല് പരിഷ്ട്യാരം പ്രഭയപഠ്യുന്തം ക്ഷയമില്ലാതെ നി 
ലനില്ക്കുകയും ചെയും. എന്നാല് അതു് ഇങ്ങനെ നില 
നില്ക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. അതിന്ന് മൂന്നു കാര 
ണംഅഠം ഉണ്ട് . ഒന്നാമതായി, താങ്ങുവാ൯ പാടില്ലാത്ത 



തായ ഭാരം അതിനു യോജിച്ചതുപോലെ ശക്തി വഭ്ധിപ്പി 
ക്കാതെകണ്ട് പരിഷ്ട്ാരം മനുഷ്യരുടെ ചുമലുകളില് കയ 
റ൨ന്൯. ചരിത്രകാലങ്ങളില് മനുഷ്യന് കായികമായോ മാ 
നസികമായോ ശക്തിവദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത്ത് ഉണ്ടാ 

കാതെയാണ് പരിഷ്ട്രാരഭാരം നാഠം9നാഠം വദ്ധിച്ചവരു 
ന്നതു്. രണ്ടാമതായി, പരിഷ്ട്രാരം പ്രകൃതിസിദ്ഥമായ തി 
രിഞ്ഞെടുപ്പ്റിനെ സാമുദായികതിരിഞ്ഞെടുപ്പിന് കീഴാക്കി 
ത്തീക്കന്നു. ഈ സാമുദായിക തിരിഞ്ഞെടുപ്പു് ഉത്തമനെറ 
നിലനില്ലിന്' ഹാനികരമായിത്തീരുന്നു. പല അശക്ത 
രേയും മൂഡ്ഥരേയും അത്ത് ജീവിക്കുവാനും സന്താനോല്ലാ 
ദനം ചെയ്യുവാനും അനുവദിക്കുന്നു. ശക്തര് ഇതു ന്ദി 
മിത്തം മുമ്പിലത്തെപ്പ്പോലെ നിലനില്.ടന്നുണ്ടെമ്കിലും അ 
വര് അല്പം സന്താനങ്ങളെ മാത്രമേ ജനിപ്പിക്കുന്നുള്ള. ഇ 
തുനിമിത്തം മൂഡ്ഥരുടെ സാകഖ്യ നിത്യം വദ്ധിക്കുകയും ബുദ്ധി 
മാന്മാരുടെ സാംഖ്യ നിത്യം കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു. 
ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ക്രമേണ മൃഡ്ധശിരോമണികളെ 

' ക്കൊണ്ടുനിറഞ്ഞാല്, പരിഷ്ട്യാരം എവിടെ, മനുഷ്യന്െറ 
അഭിവൃദ്ധി എവിടെ! അതിനാല് പരിഷ്ട്ാരത്തിന്' പി 
ന്നോക്കംപോകാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. മൃന്നാമതായി, ഈ വദ്ധാ 
മാനമായി വരുന്ന ഈ മൂഡര് അഥവാ, അധമമനുഷ്യ൪ ത 
ങ്ങളുടെ ജന്മനാ ഉള്ള നികൃഷ്ണത മനസ്സിലാക്കി അതില് നി 
നനു കരകേവവാ൯ വഴികാണാതെ അസുയാകുക്ഷികളായി പ 
രിഷ്ട്ാരം അധഃപതിപ്പിക്കുവാ൯ മുതിരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

. പാരമ്പയ്യത്തിന്നു സദ്ൃപ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ 
ശാസ്രൂവാദം വാസ്ത്രവമാണെമ്കില് വിഭ്യാദ്യാസപ്രചരണം, 
പ്രജാപ്രഭളത്വഭരണം, ഉത്തരവാദിത്വഭരണം, സമത്വം, 
സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഫോദയ്ക്കും ഇത്യാദി ഇന്നത്തെ ഉല്പ്പുതി 
ഷ്ലൂക്കളുടെ മൃതസഞ്ജീവനികഠം കേവലം നിഷ് പ്രയോജന 
ങ്ങളായി മാത്രമേ പരിണമിക്കുകയുമള . എന്തെന്നാല് ഇവ 

എല്ലാം പരിതുഃസ്ഥിതിക്കു സവ്ൃപ്രാധാന്യം നല്കുകയാണു 
ചെയുന്നതു . ഇങ്ങനെ വന്നാല് 4മനുഷ്യൃശ്രമം കൊട്ട് 

ഒന്നുംതന്നെ സാധിക്കുകയില്ല; എല്ലാം വിധി, രരല്ലെങ്കില് 
ശാസ്ത്രഭാഷയില് പാരമ്പയ്യും പോലെ വരും?” എന്നു വി 
ചാരിച്ച്' ഒരു കൈമണിയും വാങ്ങി, 

അഹം നിവ്വികല്ലോ,നിരാഹാരരൂപോ 
വിഭര്വ്യാപ്യ സവത്ര സവ്വേന്രിയാണി 
സദാ മേ സമത്വം ന മുക്തിര്ന ബന്ധ- 
ശ്ചിദാനന്ദരുപഃ ശിവോഥം ശിവോഹം? 

എന്നു പാടിക്കൊണ്ടു നടക്കുകമാത്രം 
ക൪ ചെയ്യേണ്ടതുമ്ള. 

രാഷ്ട് റീയപ്രവത്ത 

വിഷാദാത്മകമനഃസ്ഥിതിക്ക് ചില അമുല്യഗുണ 
അം ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരു. ആ പ്രവൃത്തിയാണ് 
ഈ മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതു എങ്കിലും, പ്രവൃത്തിക്ക് അ 
ടിസ്ഥാനമായ ചിത്തവൃത്തിയും ന്ദിമ്മാണത്തിന്' അപരി 
ത്യാജ്യമായ പ്രേരകശക്തിയും അതിനു പ്രാരംഭമായി വേണ്ട 
തായ സ്വസ്ഥതമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന, വീയുസംഭരണവും ക്രടി 
അതു് നല്കുന്നണ്ടു്. 4:അസത്തോഷ്ഃ ശ്രീയോ മൂലം"? എ 
ന്നാണല്ലോ മഹാഭാരതവാക്യവും. എന്നാല് പ്രവൃത്തിക്കു 

പ്രേരകമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലമേ ഇതു് രാഷ്ട് റീയ 
പ്രവത്തക൪ € രനുവദിച്ചുകൊടുക്കാവു. ശുദ്ധ സംപ്രവൃത്തി 
യില് പരിണമിച്ചാല് ഇതിനെ പ്രതിഷേധിക്കുകതന്നെ 
വേണം. അതു് സ്ഥായിഭാവമായി വന്നാല് മരണകരമായ 
ഒരു വ്യാധി പിടിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ൪ ഭവിക്കുകയും 
ചെയും. ആശകഠം ജീവിതമാകുന്ന വേശ്യയുടെ കവിഠം 
ത്തട്മാളിലുള്ള പത്തിക്കിറവകഥം എന്നു മഹാകവി ബയ 
റന നാം സമ്മതിച്ചുകൊടുത്താലും അതു് തുത്തുകളഞ്ഞാല് 
പിന്നെ മരിക്കുകതന്നെ നല്പ എന്നേ പറയാവു. ഉല്കൃഷ്ഠ 
ഉദ്ദേശ സാദ്ധൃത്തിന് ഉതകുന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം എന്ന 
മതം. മനഃപൂവം കണ്ണടച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതായാല് മാത്രമേ 
രാഷ്ട് റീയാഭിവൃദ്ധി പരസ്രിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാ൯ സാഭ്ല്ൃ 
മാകുകയുള്ള താനും. 

മലയാളരാജ്യം? ? വിശേഷാല്പ്രതി. 

ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും പ്രസാദാത്മാക്കഠം ആകുന്നു. 
ഇല്ലെങ്കില് ലോകം എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ അന്ധകാര 
ത്തില് ആണ്ടുപോയേനേ. €:ഉത്സവ്പ്രിയാഃഖലു മനുഷ്യാ? 
എന്നാണെല്ലോ കാളിദാസവാക്യം. മനുഷ്യരുടെ മോഹ 
ങ്ങളാണ് _ അവരുടെ വിശ്ചാസങ്ങളായിത്തിരുന്നതെന്ന് 
ബര്ട് റാട്ട് റസ്സല് എന്ന പ്രസിഭഠ ചിന്തകന് ചൂണ്ടിക്കാ 
ണിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രസാദാത്മകത്വത്തിന്െറ പ്രയോജനം എ 
ന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടവര് യുവജനങ്ങറാക്കു രാഷ്ട് റീയാഭി 
വൃദ്ധിക്കവേണ്ടി എന്തെല്ലാം മഹല്കൃത്യങ്ങഥം ചെയ്യുവാന് 
സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്' ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുകതന്നെ 
ലേന്നം. ഇവിടെ അതിനു തുനിയുന്നില്ല. ലെനിനും ഗാ 

ന്ധിജിയും പ്രസാദാത്മകരത്രെ. 

പ്രസാദാത്മകത്വത്തിന്െറ പ്രയോജനം ഇങ്ങനെ ജി. 
കെ. ചെയ്റ്റര്ട്ടണ് എന്ന പ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷു സാഹിതൃയകാ 
രന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷാദാത്മകരെക്കാഠം 
അധികം പ്രായോഗികപരിഷ്ഠ്രാരങ്ങാം പ്രസാദാത്മകക്ക് 
നടപ്പില് വരുത്തുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുളുള സംഗതി വാ 
സ്തരവമത്രെ. ആക്രോശകര് മാത്രമേ പരിഷ്ട്ാരകത്താക്ക 
ന്മാര ആകുകയുമ്ളു എന്നും, സകലതും പിഴച്ചതാണെന്നു 
വിചാരിക്കുന്നവക്കു മാത്രമേ എല്ലാററിനേയും ശരിപ്പെടുത്തു 
വാന് ശക്തിയുണ്ടാകുകയുള്ള എന്നും പ്രഥമദുഷ്ടിയില് ന 
മുക്കു ദൃര്തന്നിപ്പ്യോകം. സത്യവസ്ഥ നേരേമറിച്ചാണെന്നാ 
ഒ൪' ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു ല് പ്രസാദാത്മ 
കനായ ഡിക്കന്സ്ന് വിഷാദാത്മകനായ ഗിസ്സിങ്ങിനെ 
ക്കാഠം അധികം പരിഷ്ട്യാരങ്ങഥം നടപ്പില് വരുത്തുവാന് 
സാധിച്ചു. വൃസ്സ്സോവിന്' മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പുററി ക്രമാ 
തീതമായ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം 
ഒരു വലിയ കലാപത്തിനു കാരന്നമായിത്തീന്ന. പ്രായേണ 
സകലതും വിഷാദജനകമാണെന്ന് ഡേവിഡ് ം വി 
ചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാസ്ഥിതി 
കനും അവ എല്ലാം അതേ സ്ഥിതിയില്തന്നെ വച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുവാ൯ ആശിക്കുന്നവനും ആയിത്തിന്൯. ലോകം 
അനുകമ്പാസംപൂര്ണ്ണ്ൂമാണെന്ന്' ഗോഡ് വിന് വിചംരിച്ചി 
രുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വിപ്പുവകാരിയായിത്തീരുക 
യാണ് ചെയ്തതു്. ജീവിതം ക്രുരമാണെന്ന് കാര്ലൈല് 
വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാസ്ഥിതി 
കകക്ഷിക്കാരനായി ഭവി ച്ചു. എല്ലായിടത്തും കായ്യയങ്ങളെ 
ഭേദപ്പെടുത്തുന്നവ൪ര് ആല്യമായി അവയെ സ്റ്റേഫിച്ചുകൊ 
ണ്ടാണഞ്' തുടങ്ങുന്നതു ............ അന്യായം കോപപുവ്വം 
മാത്രമല്ല, പ്രക്ഷ ബ് ധകോപത്തോടും ക്രടി വീക്ഷിക്കുന്ന 
തിനാലാണ് ഒരു പ്രസാദാത്മകന് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാന് 
സാധിക്കുന്നത്. വിഷാദാത്മകനാകുട്ടെ, ഒരു അക്രമം കാ 

ണുമ്പോഠം ഏതായാലും ഇതു ജീവിതം എന്ന അക്രമ 
ത്തിന്െറ ഒരു ആവത്തനം മാത്രമാണല്ലോ എന്നു വിചാരി 
ച്ചു ശാന്തനായി ഇരിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളു ....... . ......... 
നേരേമറിച്ചു' ഒരു പ്രസാദാത്മകന൯ ഒരു അന്യായം കാണു 
മ്പോഠം, അതു് അപസ്വരമായും അപ്രതീക്ഷിതമായും തോ 
ന്നുകയും, അതു അദ്ദേംറത്തെ പ്രവൃത്തിക്കായി കുത്തി ഇള 
കയും ചെയ്യും. അന്യായം കണ്ട് വിഷാദാത്മകന് 
കോപം ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാല് പ്രുസാദാത്മകനു മാ 
ത്രമേ അതു കണ്ടു അത്ദുതം തോന്നുകയുമുഒ.?” 

അതിനാല് രാഷ്ട് റീയാഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പ്രവത്തിക്കു 
ന്നവരെല്ലാപേരും പ്രസാദാത്മകരായിരിക്കുകതന്നെ വേണം. 
അല്ലയോ വയോവൃദ്ധാന്മാരും മനോവ്ൃദഥന്മാരുമായുളേളോവേ, 
നിങ്ങഠം ഈ വിഷയത്തില് യുവാക്കന്മാരെ നയിക്കുവാന് 
കച്ചുകെട്ടി അരങ്ങത്ത് ഇറങ്ങാതെ, നിങ്ങഥം അവരുടെ 
നായകത്വം കണ്ണുമടച്ച് സ്വീകരിക്കുവി൯ ! യുവഹ്ൃദയരാകു 
വാന് ഒരു സിദ്ധൌഷധം ഓസ്ധാർരവൈല്ഡ് പറഞ്ഞിട്ടു 
ണ്ട്. യെരവൃവനത്തിലെ വിഡ് ഡിത്വങ്ങളും അവിവേക 
ങ്ങളും വീണ്ടും പ്രവത്തിക്കുകയാണ്' ഇത്ത്. ഇതുമൂലം 
യുവഹൃദയം വരുത്താമെമകില് ഇതിനും നിങ്ങറം ക്രസ 
ലെന്യേ തയാഠാകുകയും വേണം. 



4 മലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്ര തി. 

ി ആത്മത്യാഥം ; 

(കടത്തനാട്ട കെ. മാധവിഅമ്മ.) 

1. ഭാമ__വിശ്രുതവണിക് പ്രമാണിയാം 

രാമദാസരുടെയേകപൃത്രിയാഠം 

ആ മഹാജയിലിനുമ്മറത്തു, പൊ- 

ന്നോമല്, നില്ല, കരളിണ്ടചാണ്ടപോല്. 

9. ഭീമമേഘപടലിക്കടുത്തെഴു്ം 

വാര്മതിക്ക സമമാത്തയെക്കിലും 

ആ മഹാശയുയിരുണ്ടൊരാ ജയില്- 

പ്രാഴ്ുതില്ലകമലംകരിപ്പുതേ. 

് 

ലും റം. 

ശ്രീമതി കടത്തനാട്ടു മാധവ് അമ്മ. 

.8. മന്ദമേകനരികത്തണതഞ്ഞു,തെ- 

ല്ലാന്നപേല് വിനയ,മേവമോതിനാ൯ 

വന്നിടാം, ജയിലിനുള്ളി,ലെനെറ പൊ- 

ന്നമ്മ ! തെല്ലിട കടന്നിരുന്നിടാം. 

കൂ. നെഞ്ചിടിപ്പൊടുനടന്നു, മന്ദമ- 

ക്കഞ്ചിതാഉക,യവന്നുപിന്നിലായ് 

അഞ്ചിയൊട്ടിടയിരിമ്പുവാതിലും- 

ത്തഞ്ചിനിന്നിതവഠം സംഭൂമാന്വിതം. 

5- നേടി ധൈയ,മബലയ്യലെഴുന്നെ ക- 

്്ണോടി,യജ്ജയില്മുറിക്കകം സ്വയം 

പേടിവിട്ടു പനിനിരസുമത്തിനെ- 

ത്തേടി, മുംച്ചെടിയിടയ്മ, വണ്ടുപോല്. 
ി 

6. വാടിയും ൨ദനപങ്കജം പ്രിയം- 

തേടിയും സതിയകത്തു കേറിനാഠം 

പേടമാനിണയെ നോക്കിയാത്തിയാ- 

ലോടിടാം പുലി മടയ്മു,കത്തുമേ! 

ഹന്ന 

യം. 
എനു

; കക: 

ന് 

10 

പി. 

12. 

19. 

14. 

15. 

16. 

ആ മുറിക്കകമിരിമ്പുകട്ടിലില് 

കാമുകനെറ കമനീയവിഗ്രഹം 

സോമചാരുമുഖി കണ്ടു വൈദ്യരും- 

പ്രേമമാണ്ടുപചരിപ്പുതായ് സ്വയം. 

വേറെയുണ്ടവിടെ നില്ല മങ്ങി,യ- 

ഞ്ചാവപേ൪, പകല്വിളക്കുപോലവേ 

ഹാ ! വിറച്ചുവഠം വിത്തു, തീവ്രമാം 

മാരിയേററ പൃതുപൃവ്യപോല് ക്ഷണം. 

ചാരുതാമര കരിഞ്ഞപോല്, അിരാ- 

ഹാരശുഷ്ടവികൃതം വരാനനം 

സാരസൊെറഹ്റഭ മിഴിച്ചുനോക്കി, ക- 

ണ്ണ ത൯മിഴി തടഞ്ഞുവെങ്കിലും. 

ഭൂരിവേദനയിലന്ധചിത്തയായ് 

നാരി തെല്ലിടതരിച്ചു പാവപപോല് 

മാറി, മാറി, നിറമാന്നു ഹന്ത ! ചെ- 

ന്താരിതംക്കവിളതന്തിവിണ്ണപോല്. 

ഭീകരം മരണമെത്തിനോക്കുമാ- 

രോഗശയ്യയവലംബമാകുവാ൯ 

ഹേതുവെന്തിഫഹ ? യുവാവവന് സ്വതേ. 

രോഗ്വയല്പബലനല്ല തെല്ലുമേ. 

ഫന്ത ! തനെറ മരണക്കിടക്കയി- 

വന്തുവങ്കിനകമേ വിരിക്കവാന് 

ബന്ധമെന്ത$ഗതിയല്ല, കുള്ളന--. 

ല്ലന്ധനല്പഹഹ ! ഭീരുവല്പവന്! 

മാതൃഭൂമിയുടെ മാനമൊന്നിനായ് 

പാഴ് തൃണത്തിനു സമം സ്വജീവിതം 

ഫാ! തുവങ്കചിതയില്, കൊടുംനിരാ- 

ഹാരവഹ്നിയി,ലെരിക്കവോനിവന്. 

ബോധമാണ്ടവനിടയ്യു, കണ്മിഴി- 
ച്ചാഭ മാഞ്ഞമിഴി പാഞ്ഞു ചുററിലും 

സാധുകണ്ടി,രുളില് മിന്നല്പോല് നിജാ- 

രാധനീയകമനീയമൂത്തിയേ. 

മിന്നുമശ്രമണിമുത്തു ചിന്നിടും 

തന്നപാംഗപുടമാദരാന്ധിതം 

സുന്ദരം ഹൃദയരാജ്ഞിത൯കഴ- 

ലുന്നരന് സപദി കാ ഴ്ചവച്ചുതേ. 

ആ വരണ്ടവദനം പൊഴിഞ്ഞു പൈ- 

മ്പാലുപോല് ഫസിതമായ്ുനാരിയില് 

രൂവുകില്ല സ്ൃധ്യയാമ്പലിന്നുനേര- 

ക്കാകമാഞ്ഞു വിളവമ്പൊഴും വിധു ? 



ഥം [7 ൧ നല്. 

ഇന്ത്യക്കാര അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷുകാര. 

ഇന്ത്യ:സ്ന്റോവ് സിക്രട്ടറി 

മി; വെഡ്ക് വുഡ് ബെന്. 
ഇന്ത്യന് ഭരണപ ദിഷ്ക്രാരകമീഷന്ചെയര്മാന് 

സര് ജാണ്സൈമണ്. 

1]: ലായഡ് ജാജ്ജ :---മഹായുഭ്ധ കാലത്തു” ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഥീ: റാംസേമാക്ഡേനാഠംഡ്. മി: ബാംഡ്വിന്ം മത്തു റ 
പ്രധാനമന്ത്രിയും, ഇപ്പോഠം ഇഗ്ലീഷ് പാര്ലിമെന്ഠിലെ തെ ഠിലാഭികക്ഷിനേതാവും ഇംഗ്ലണ്ടിടല കണ്സരവേററിവ്കക്ഷിനേതാവും , ജുതിനു മുമ്പില 
ലിബറല്കക്ഷിനേതാവായിരിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ് . ഇപ്പേ ഴത്തെ പ്രധന മന്ത്രി മും. തത്ത ഭരണത്തില് പ്രധാന മന്ത്രിയും ആയിരുന്നത്തംം 

നം; നം 



7/൦ 7ഥ/2൮)൧/൭ 4൪൭൮ മന ൧ നമ. 

വിശ്വവിശ്രതരായിട്ടുള്ള ചില പാശ്ചാത്വമഹാന്മാര. 

ച 

ഉുന്മേഷും പ്രദര്ശിപ്പിക്കം ഇദ്ദേഹത്തിനു 
൩ ഭൃശനായി ഇന്നു് ആംഗ്ലേയസാഹി 

തുലോകത്തില് മറ്റാരുമില്ല. 

ട് 

മി; ഹുവര്. 
അമേരിക്കന് ഏഐക്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 
പ്രസിഡന്റയേ ഈ മഹാന് ഏത്രയോ 
ഏഎളിയനിലയില്നിന്നു സ്വപരിശ്രമ 
ത്താല് മാത്രം ഈ അത്ചൂന്നതപദ 

വിയില് ഏത്തീട്ടുള്ളവനാണ് 

മി; റാകഫെല്ല൪, 
അമേരിക്കയിലെ ഏററവും വിഖ്യാതനായ 
കോടീശ്വരനായ ഇദ്ദേഹം വലീയധമ്മ 

തല്ലരനും ഒദായ്കുന്നിധിയുമാണ്ട് 

സീനോര്൪ മുസ്സോളിനി. 

ഇറഠലിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയംയ ഇദേഹത്തിന്െറ പൌരു 

ഷവും പരാക്രമവും ലോകത്തെ അതുജതപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടു. 

മുസ്സോളിനിയുടെ ഭരണത്തിനുശേഷം ഇററലിക്കുണ്ടം 
യിട്ടുള്ള അഭിപ്പഭധി ഇതിനുമൂമ്പൊരിക്കലും 

ഉണ്ടായിട്ടില്ലംത്തതാണു 

ആുറാ്ണത്ന്യറ്യറ്യന്ത്യ 



17. പുഷ്ടമാം പ്രണയപാശമൂക്കൊടും 
കട്ടിലിന്നരികിലേക്കിഴയ്ക്ഛയാല് 

കട്ടടുത്തവളണതഞ്ഞു തല്പദം 

തൊട്ടു ത൯തലയില്വച്ചു സസ് പ്പഹം. 

18. കാന്തമാം കമനിതന്നപാംഗവും 

താന്തമായ തരുണനെറ നേത്രവും 

ചിന്തുമാത്തിയൊടിടഞ്ഞു തങ്ങളില് 

കാന്തവും പുനരിരിമ്പുമെന്നപോല്. 

19. ആകലാല് നിജസിരാസ്ഥിമാത്രമാം 

കൈകാംനീട്ടി ദയനീയദര്ശന൯ 

പ്രേമവിഹ്വലതരം ഗ്രഹിച്ചുതേ 

ഭാമതന് പ്രണയശീതളം കരം. 

20. പൂത്തവല്പരിയകാലശ്തഷ്ട്രമായ് 

ചീത്തകൊമ്പൊടു പടന്നപോലവേ 

അക്കരങ്ങളുടെ ചേരച്ച ചന്തമ- 

ല്ലാട്ടെ, സൌഖ്യമവരാന്നതെത്രയാം ! 

1. ദണ്ഡമാകെവ്വെയകന്നപോല് സ്വയം 

കണ്ണൂടച്ചഹഹ! നിശ്ചലാംഗനായ് 

പിന്നെയങ്ങിനെ കിടക്കയായവന്൯ 

പൂര്ണ്ണ്ണനിര്വൃതിയില് യോഗിപോലവേ. 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

൮. കുണ്ടിലാണ്ടമിഴി മന്ദമായ് ത്തുറ- 

ന്നിണ്ടല് വിട്ടവളെ നോക്കിയാകലന് 
പണ്ടൊരിക്കല്ുമെഴാത്ത ദീഫ്്ിയുഠം- 

ക്കൊണ്ടു മിന്നി കവിളൊട്ടുമമ്മുഖം. 

29. ആമയം തടവിടായ്ക്കു ! കേണിടായ് - 

കോമനേ! ഭവതി ഭീരുവെന്നപോല് 

ആ മഹാനെറ മഹനീയനോട്ടമ- 

പ്രേമശാലിനിയൊടോതിയേവമായ് ! 

26. പിമ്പവന് മിഴിയടച്ചും കൈത്തലം 

ക്രമ്പി,മാറിടമുയന്നമന്നിതേ, 

വെമ്പി വായ് മലരില്നിന്നു പൊങ്ങിപോല് 

തമ്പുരാന്െറ തിരുനാമഘോഷവും. 

217. മൂണങ്മയം തനു വെടിഞ്ഞു വിഴ്ണ്ണിലേ- 

ക്൭മ്മഹാന്െറയുയിര്പൊങ്ങിയുജ്ജ്വചം 

ജീര്ണ്ണ്ണമാമുറയെ വീട്ടൊഴിഞ്ഞുപൊ- 

ങ്ങുന്നചിത്രശലദം കണക്കിനേ. 

29. അക്കലീന ഗളദശ്രുധാരയായ് 

നോക്കിനിന്നു ഗതശോഭമമ്മുഖം 

തല്ക്കരഠംക്കടിയില്നിന്നൊരുഗ്രമാം 

വീപ്പുപൊങ്ങി വിലയിച്ചു വായുവില്.. 

ആആ... ആ... ൭.൭... ൭... ൭.൭... യ. 

ഹരിപ്പാട ബാങ് (്രിഏം) ഹരിപ്പാട്. 

ഓഹരി ഒന്നിന് ൨൦-ബ്രി രൂുപാവിതം 
൧൧000 ഓഹരി കഠക്കു” 

' മുലധനം ബ്രി രൂ ൨00000. 
൧൧0൧൯൨-ലെ ൧൨൦റഗുലേഷ൯ അനുസരിച്ചു 

൧൧0൩-ല് രജിസ്റ്റരചെയ്യപ്പെട്ടതു”. 

ഈ ബാങ്കില് സ്വണ്ണംപണയത്തിന്മേല് മാത്രം 
വ്യാപാരംനടത്തുന്നതും കറന്വ്, ഫിക്സഡ് ഈ ഇ 
നങ്ങളില് ഡിപ്പ്പോസിറവകഠം സ്വികരിക്കുന്നതും ക 
റ൯൮ ഡിപ്പ്യോസിററിന്' മൂ വീതവും ഫിഷ്സഡി 
നു ദൂ വീതവും ആണ്ടില് പലിശകണക്കാക്കി 
കൊടുക്കുന്നതുമാണ്ട് . ക്രടുതല് വിവരങ്ങഠംക്കു ബാ 
കാഫിസില് എഴുതിചോദിച്ചാല് അറിയാവുന്ന 
താണ്ട്. 

മാനേജ൪, എം. കെ. പരമേശ്വരന്പിള്ള. 

ഏജന്റ്, എം. കെ. നാരായണപിള്ള. 

ആയ... ൭... ൬.൬... ൬.൭... ൬.൬... 
ആ... ൭.൭.൭..൭..-൭..-൭...൭..-൬. ൬.൭... ൭... ൬... യ... 

ആ... യും... ൬.൭... ൭... ൬. ൬.൬. ൭... “൭... ൫.൭. ൭.൬... ഴ 4 ര് 4 

അമിരഹംസ. 
ആദ്യന്തമനോഹരവും 6 ചതസ്സമാകഷകവുമായ 

ഒരൊന്നാംതരം അറബിക്കഥ. 

ഇത്ര രസകരവും ആരേയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന 

തുമായ ഒരു കഥാപുസ്തകുവും മലയാളത്തില് ഉണ്ടാ 
യിട്ടില്ലെന്ന് ഇതു വായിച്ചിട്ടുള്ള വരെല്ലാം സമ്മതി 
പുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു- വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസ 
അറംകമളളില് ഇതിന്െറ മൂന്നുപതിപ്പുകഠം നിശ്ശേ 
ഷം അവസാനിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഠംതന്നെ ഇതി 
ന്െറ ത്ആസ്വാദ്യതയും ഇതിനോട്ുളളജനാസക്തിയും 
തആആക്ദം ഫിക്കാവുന്നതാണ്ട്. ഒരു പ്രതി ഉടനെ 
വരുത്തി വായിക്കുക. 

ഒന്നാംഭാഗം വില ൧ ക ൮ ണ മാത്രം. 
രണ്ടാംഭാഗംമുതല് മാസികാരൂപത്തില് പ്ര 

സിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
മാനേജര്, വിദ്യാഭൂഷണംബുക്കുഡിപ്പോം, 

കൊല്ലം. (തിരുവിതാംക്രര്) 

ഉ. ഐഎന്തിതെന്തുകഥ?? യെന്നുസംഭൂമി_ 217. ഗ്തുണ്ടല്വേണ്ട., ഭരതാംബ! നിന്നുടു- 

ച്ചന്തികസ്ഥരുടനാഞ്ഞടുക്കവേ ത്തുണ്ടു മക്കളിനിയും മരിക്ഷവാ൯്? 

ചിന്തവ്ട്ടബല ഞെട്ടി,യാതുര൯ കൊണ്ടല്വേണി ഹതചിത്തയെമ്കിലും 

തന്തലക്കലൊരുപാച്ചല് പാഞ്ഞുതേ. കണ്ടു തനറെറ കരണീയമിത്തരം. 

9. ഹാ! മമപ്രിയ! വെടിംഞ്ഞുവോ? മഹാ- 30. ഒട്ടുമില്ലഴലിതികല്, നിന്െറയുല്- 

പാപയാമിവളെ വത്സലന് ഭവാന് കൃഷ്ണമാം ജയപതാകയംബികേ! 

ആരെനിക്കുതുണ്"യെന്നു ദീനയായ് പെററമക്കളുടെ വീയ്യമുമ്ള യി൪. 

നാരി കേണിതു സ്യധീരയെങ്കിലും. ക്കാറാടിച്ചുമുയരട്ടെ ! മേല്ക്കമേല് ! 

ആ. ൮.൬.൭൮..൭.൭.൬.. ൬.൮... ൭... യ... യ. യ... € € ഴ് 



മലയാളരാല്യം വിശേഷാല്പ്രത്ം ട് 

ത്ത പ യ്ത ിൽ% 
[റി 

] 
മട] ചെമ്പകശ്ശേരി. | 

ഴം, 
ക് 

ശ് ) (കെ. എം. പണിക്കര്). 

സമ്പല്പരമ്പര പരം പരിവ്ൃദഥമാക്കി 
മു൯പമ്പലപ്പുഴഭരിച്ചു ധരാനിലിമ്പന് 
തുമ്പയ്യുച്ച കമ്പമെഴുമമ്പിളി കമ്പിട്ടിക്കം 

കമ്പിക്കുമാരുമിതി ചെമ്പകശേരിരാജാ. 

(പി. കെ. നാരായണപിള്ള.) 

ചെമ്പകശ്ശ്ശേരിരാജ്യത്തെപ്പുററിയോ അതിീനെറ അധി 
പന്മാരായി അനേകശതവഷങ്ങഠം നാടടവ൦ണ :“ദേവനാരാ 
യണ്രാജാക്കുന്മാരെപ്പ..റിയോ കേട്ടറിരില്ലാത്തവരായി 
കേരളത്തില് ആരാണ് ഉള്ളതു്. ചെമ്പകനാട്ടിലെ അഷ്ടി 
തിരുവിതാംക്ര൪ മഹാരാജാ 
വിന്െറ പ്രീതിക്കായി രണ്ട 
൪ത്ഥത്തില് വര്ണ്ണിച്ച കു 
ഞ്ഖന്൯നമ്പ്യാരുടെ സരസ്വ 
തിതന്നെ എത്ര തൃള്ളല്പാ 

ട്ടുകളിലാണു് “അംബരനദി 
പുരേ വാണുരുളീടുന്ന തമ്പു 
രാ൯ ദേവനാരായണസ്വാ 
മിറീയേ പുകഠംത്തിയിട്ടുള്ള 

തക്. കേരളചരിത്രത്തില് 
വലൃതായ പ്രാധാന്യമില്ല 
ത്ത ഈ നാട്ടിനു സാഹിത്യ 
ചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാനം 
അദ്ധിതീയമെന്ന് ആരും 
സമ്മതിക്കും. 

ചെമ്പകശ്ശേരിനന്മൃയ 
തിരിമാക്ക് അമ്പലപ്പഴനാ 
ട്ട് എങ്ങനെ കരസ്ഥമായി; 
കുടമാളൃര്ക്കാരായ അവര് 
പ്രക്കാട്ടു സ്ഥാനമുറപ്പ്റിക്കു 
വാന് കാരണമെന്ത് എന്നു 
ളൂളൂ ചോദ്യങ്ങംക്കൊന്നും 

മവപടിപറവാന് ചരിത്രദ്ദ 
ഷപ്യാ നോക്കന്നതായാല് 
യാതൊരു വഴിയും തെജി 
ഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. ആകാ 
യ്യങ്ങളെപ്പുററി ചില ഐ 
തിഫ്യങ്ങഠം അല്ലാതെ മ 
റെറാന്നും കേട്ടിട്ടില്ലതാനും. 
എന്നാല് പോര്ട്ടുഗീസകാ 
രുടെ വരവിനുശേഷമുള്ള 
കേരളചരിത്രത്തില് ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവിനുള്ള, സ്ഥാനം 
യ്യൂറോപ്യന്റിക്കാർഡുകളില്നനിന്നും പടപ്പാട്ട മുതലായ പ 
ഴയ മലയാഉപുസ്തുകങ്ങളില് നിന്നും ഏതാണ്ടു തെളിടത്തുകാ 
രെന്നതു” ഇവിടെ വിവരിക്കാം. 

പറിങ്കികളുടെ ചരിത്രത്തില് പ്രക്കാട്ടുരാജാക്കന്മാരേ 
പ്പറഠി ആദ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുളളതു' ൧൫൨൪-ല് ആണെന്നു 

തോന്നുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടിനെറ നാവികസൈസ്യാധിപ 
നായ കോട്ടയ്കു,ല് കുഞ്ഞാലിമരയ്മ്്രാരുമായി ,ഡാം ഫെ 
ന്റിക്ക ഡിമെന്ഡിസു' എന്ന വൈസ്റ്രായി കടല്യദ്ധ 
ത്തിന് ആ ആണ്ടില് ആരംഭിച്ചപ്പോഠം പ്രക്കാട്ടുരാജാ 
വിന്െറ സഹായത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു എന്നും തന്െറ 
കപ്പല്പടയുടെ നേതാവായ അരയനേ പറിങ്കികളോടു യോ 

ജിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്നതിനു രാജാവ്യ നിയോഗിച്ചു എന്നും 
കാണുന്നണ്ടട് . പറിങ്കികളുമായുള്ള സഹകരണംകൊണ്ടു 
രാജാവിനും അരയക്ദം ഗുണമല്ല ഉണ്ടായതു്. യുദ്ധത്തിന്െറ 
അവസാനഘട്ടത്തില് തന്നെ വേണ്ടവിധം അരയന് സഹാ 
യിച്ചിപ്പ എന്നു വൈസ്ധായിക്കു സംശയം തോന്നുകയാല് 
അയാഠം കയത്ര്ത്' അരയനെ വെടിവെയ്യുചന്നതിനു ഉത്തര 

ശ്രീമാന് കെ. എം. പണിക്കര് 

വിട്ട. ഇതിന്െറ ഫലമായി പോത്തുഗാലം പ്രക്കാടുമായി 
യുദ്ധമുണ്ടായി. ൧൫൨൫-ല് പറഠിങ്കില് പ്രക്കാട്ടുസൈന്യത്തെ 
തോല്ലിച്ചു എന്കിലും ഉടന്തന്നെ സന്ധിയുണ്ടായില്ല. മുന്നു 
വഷാം ക്രടി യുദ്ധം നടന്നു. ൧൫൨൮-ല് പറങ്കില് പ്രക്കാ 
ടുതന്നെ കത്തിക്കവന്ന വളരെ ധനവും, ൧൩ പത്തേമാരി 
കളും കറേ തോക്കുകളും കൊണ്ടുപോയതായി പോത്തുഗീസു 
റിക്കാര്ട്ടുകളില് കാണുന്നു. 

ഈ സംഭവത്തില്നിന്നു പ്രക്കാട്ടുരാജാക്കന്മാര് അക്കാ 
ലത്തു വളരെ പ്രാബല്യമുള്ളവരെന്നും ആവരുടെ രാജ്യം സ 

മ്പല്സമൃദ്ധമായിരുന്നു എ 
ന്നും മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. 
പോത്തുഗീസ്യകാര് സഹാ 
യത്തിനു ആവശ്യപ്പെടണ 
മെങ്കില് ചെമ്പകശ്ശേരിരാ 
ജാവിന്െറ നാവികസൈ 
ന്യം നിസ്സാരമായിരിക്കാനി 
ട്രയില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, 
മുന്നുവഷം പറിങ്കികളോടു 
കടല്യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു 
തന്നെ ചെമ്പകശ്ശലേരിരാജാ 
വിനു കഴിഞ്ഞു എന്നും തെ 
ളിയുന്നുണ്ടല്ലെ. 

ചെമ്പകശ്ശേരിയേപ്പു 
ററി രം.ഭാമതു ഒരു പ്രസ്താ 
വന കാണുന്നതു ൧൫൪0-ല് 

അശ്. എസ്ാവോഡ 
റ ൪0 ഗാമ ഗവണ്ണ്ണരായിരുന്ന 

പ്പോഠം പറിങ്കികളുടെ ഒരു 
കപ്പുല്സംഘത്തെ പ്രക്കാട്ടു 

രാജാവും കരപ്പറത്ത്' ഒരു 

കയ് മളുംക്രടി “ആക്രമിച്ച 
കൈവശമാക്കി. ഇതറി 
ഞ്ഞു കോപിച്ച ഗവള്സ്ൂര് 
ഉട൯തന്നെ ക്ഷമാപണം 
ചെയ്യുണമെന്നു രാജാവിനെ 
അറിയി താന് യാതൊ 
നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ക 
യ് മളാണു വേണ്ടാസനം പ്ര 
വത്തിച്ചതെന്നും രാജാവു 

[ സമാധാനം പറഞ്ഞു. 
അതുകൊണ്ടു ഗവണ്ണ്ൂര് തൃംിപ്പെട്ടു എന്നു" മാത്രമല്ല 
പോത്തുഗാല് രാജാവുമായി ഒരു സഖ്യം ചെയ്യുന്നതിനു 
കഷണിക്കയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ൧൫൪൧-ല് ചെയ്യു 
സഖ്യം പറിമില് മലയാളക്കര വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ 
വലിയ വഴക്കൊന്നും ക്രടാതെ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഈ സന്ധി കഴിഞ്ഞു ഒരു ത൨ വഷക്കാലത്തേക്ഷ 
പ്രക്കാടിനെപ്പുററി യാതൊന്നുംതന്നെ പറിങ്കികളുടെ റിക്കാ 
ട്ടുകളില് കാണുന്നില്ല. ൧൩൬൪൦0-ല് രാജ്യഭാരം ഏററ 

രാജാവു പോത്ത്തുഗീസുകാരും കൊച്ചിരാജാവുമായി യുദ്ധം 
ചെയ്തു ജയിച്ചു എന്നും, ആ സമയം മലയാളക്കരയില് 
വന്നിരുന്ന ലന്തക്കാരുമായി സഖ്യംചെ എന്നും 

സ്റൂഫോഫ് പറയുന്നുണ്ടു്: അങ്ങനെ പഠിക്കിയുമായി 

സ്വല്പം ഒന്നു പിണങ്ങിയെമ്മിലും അതൊരു സാരമായ കല 
ഫമായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഡെട്ടത്തുനാടുദത്തി 
നേസംബന്ധിച്ചു പറിങ്കികളോട്ട മറവള്ളവരെല്ലാം പിണ 

ങ്ങിയപ്പോഠം ചെമ്പകശ്ശേരി മാത്രമാണു് അവക്കൊരു തുണ 
യായി നിന്നത്. 

ആദ്യമായി ലന്തക്കാര് ഇതു സംബന്ധിച്ചു സാമൂതിരി 
യുടെ സഹായത്തോടുക്രടി കൊച്ചിയേ ആക്രമിച്ചപ്പോഠം 



പ്രക്കാട്ടുരാജാവു) തന്െറ സാവികസൈന്യയവുമായി അവിടെ 
എത്തി റാണി ഗംഗാധരലക്ഷ്മിയെ സഹായിച്ചു: എന്നു 
മാത്രമല്ല സാമൃതിരിപ്പാടു അടക്കി വാണിരുന്ന വൈപ്പ്പി൯ 
'കരയില്നിന്നു വിരോധികളെ മഓാടിക്കയും ചെയ്തു. 

4ചെമ്പകമന്നനെറ വഞ്ചിപ്പുടകളം 
വ൯പോടു നല്ല പറിങ്കിയുമൊന്നിച്ച 
ചെന്നു വൈവ്പ്റി൯കര ചുട്ടപൊട്ടിച്ചിതു 
കുന്നലമന്നവന് രക്ഷിച്ചിരിക്കയില്” 

എന്നു പടപ്പാട്ടില് ഇതിനേപ്പുററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
പിന്നെയുള്ള ലന്തക്കാരുടെ . ആക്രമണങ്ങളിലും പ്രക്കാട്ട 
രാജാവാണു പറിക്കികഠംക്ക ഒരു വലിയ സഹായമായിരു 
ന്നതു്. റാണി ഗംഗാധരലക്ഷ്ത്തിയെ വാ൯റീഡു ബന്ധന 
ത്തിലാക്കി. കായല്ക്കല്പൂറവും ലന്തക്കാര ആക്രമിക്കാന് തുട 
ങ്ങിയപ്പ്യോറം ചെമ്പകശ്ശേരിനായന്മാരാണു കൊച്ചിയെ 
രക്ഷിച്ചത്ര്. അടുത്ത വഷം റിക് ലോഫ് ഫാ൯ഫഹൂണ്സു, 
എന്ന വിഖ്യാതനായ അമരാഠം കൊച്ചിക്കോട്ടയെ വളഞ്ഞ 
പ്പോഴ്ചം ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവു സഹായത്തിനു എത്തിയെ 
്ിലും ആ സഹായംകൊണ്ടു ഫലമുണ്ടായില്ല. 

കൊച്ചീക്കോട്ട പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലന്തക്കാര് 
ചെമ്പകന്ന്േരിയോടു എതിര്ത്തു. പടപ്പാട്ടില് ഇങ്ങനെ 
വഴ്ല്്ിക്കുന്നു. 

ശമംയുംപ്യൂണ്ടു കരപ്പുറത്തുമ്യേളോരും 
ലങ്കേശതുല്യനുമരാലും പിന്നെപ്പ്യോയ 
വ൯പടയോടുമാലപ്പ്ഴ തന്നിലേ 
ചെമ്പകമന്നനോടാശ്ു പിണങ്ങുവാ൯ 
പണ്ടിറണാകുളം തന്നില്നിന്നുണ്ടായി 
വണ പരിഭവമോത്ുടന് ലത്തേത്തു 
ചെമ്പകമന്നന്െറ വന്പട നിത്തീതു 
വവ്പോട്ടമാലപ്പയഴ വാടതന്നിലേ 
അങ്ങുമിങ്ങും പട ക്രുടിയിരുന്നുടന് 
അങ്ങൊരു നാലഞ്ചു തീയതി ചെന്നാറെ 
ലത്തേശുചെമ്പകമന്നനെ കണ്ടാറെ 
യെന്തൊരു കൌശലമെന്നറിഞ്ഞീല ഞാ൯ 
നന്നായി തങ്ങളില് കണ്ടണഞ്ഞീടിനാ൪ 
മുന്നമൊരുപകയില്ലെന്നതുപോലെ 
പണ്ടു പറിങ്കീയും ചെമ്പകമന്നനു 
മുണ്ടായിരുന്നൊരു സഖ്യമതുപോലെ 
കണ്ടുപറഞ്ഞുട൯ പോയമറാലുതാന്. 

ആലപ്പുഴവച്ചുണ്ടായ സന്ധിയെ അടിസ്ഥാനുപ്പെ 
ടുത്തി കച്ചവടസംബന്ധമായ ചില കരാവകഠം ചെയ്യുന്ന 
തിനായി കൊച്ചീകമുദവ൪ ക്യാപ് റർ സ്പൂഹാഫിനെ രാജ 
സന്നിധിയിലേക്കു അയച്ചു. രാജാവപ്പ്യോഠം കുടമാളൂര് 
എഴുന്നെള്ളിയിരിക്കയായിരുന്നു. സ്യൂഫാഫ് അദ്ദേഹത്തിനെ 
അവിടെ ചെന്നുകണ്ടു. അപ്പോഴത്തെ രാജാവിനു ഏക 
ദേശം മുപ്പുത്തിരട്ടെ വയ്സ്സു പ്രായമായിരുന്നു എന്നും കാഴ്ച്, 
യില് സുന്ദരനും യോഗ്യനുമായിരുന്നു എന്നും അയാഠം പറ 
യുന്നു. ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവിന്െറ ശക്തി നാവികസൈ 
ന്ൃത്തിലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രക്കാ 
ട്ടുനടക്കുന്ന കുരുമുളകു കപ്പവടം തങ്ങറംക്ക തരണമെന്നും, 

അതു താരിപ്പുവിലയ്, കൊച്ചിയിലേംംപ്പ്ിക്കണമെന്നുമായി 
രുന്നു സ്ത്രൂഹാഫിനു പ്രധാനമായി പറയാനുണ്ടായിരുന്നതു് . 
പ്രക്കാട്ടെ കച്ചവടം കൊച്ചിയിലേക്കു മാറവുന്നതിനു രാജാങ്ധി 
നു സമ്മതമല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആലോചനകറം 
സപഥലമായില്ല. 

അന്നു പ്രക്കാട്ട ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തുറമുഖ 
മായിരുന്നു. ആവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാര് ആണ്ടില് 
1 9 7,9600 റാത്തല് കുരുമുളകു ഏഴംപ്പിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും 
അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുലക്ഷം പണം പ്രായശ്ചിത്തം കൊടു 
ക്കാമെന്നും ഏററതായി ലന്തക്കാരുടെ റിക്കാര്ട്ടുകളില് 
കാണുന്നു. 

ഇത്ര പ്രധാനമായ ഒരു അച്പവടസ്ഥലത്തു ഇംഗ്ലീ 

ഷുകാര്൪ സ്ഥാനമ്ുറപ്പിക്കവം൯ മാന്നുപോകുന്നതല്ലല്ലോ. 

ത്തെപ്പുററി നമുക്കു യാതൊരറിവും ഇല്ല. 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

൧൬൬൫-ല് അവര് അവിടെ ഒരു പണ്ടകശാല ഏപ്പെ 
ടത്തി. ലന്തക്കാരുടെ പ്രാബല്യംകൊണ്ടു വലുതായ ലാഭ 
മൊന്നും അവിടെനിന്നും അവക് കിട്ടിയില്ലെ്കിലും പ്രക്കാട്ട 
രാജാവിന്െറ അട്ട തങ്ങറംക്കും ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണെന്ന അവര് വിചാരിച്ചിരുന്നു. 
ലന്തക്കാര് അവരെപ്പോഴെങ്മിലും പ്രശ്കാട്ടുനിന്നു തല്പി ഇറ 
ക്രകയാണെങ്കില് അവരോടു വലുതായ ഒരു സംഖ്യയും 
ആരശ്യപ്പെടത്തക്ക വണ്ണും വേണ്ട കളളക്കണക്കുകറം ഉണ്ടാ 

ക്കിക്കൊള്ളണമെന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിമേലാക്കന്മാര് തങ്ങ 
ളുടെ പ്രഓാട്ടേ പണ്ടകശാലാധിപനായ ഗ്രിഗ് സബീയോടു 
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരും ലന്തക്കാരുമായി 
സ്മൂറോപ്പ്ിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിന്െറ ഫലമായി പ്രക്കാട്ടേ 
ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ടകശാലയില്നിന്നു ഗ്രീഗ്സബീ അടിച്ചു 
ഓടിക്കപ്പെട്ടു. ആയാണ്ടില്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വക 
ഹോപ്പുവെല് എന്ന കുപ്പുല് കുരുമുളകുകയററാന് പ്രക്കാ 
ട്ടേക്ക വരുംവഴി ലന്തക്കാരുടെ കൈവശത്തില് പെട്ടു. 
ഇങ്ങനെ ചെമ്പകശ്ശേരിയും ഇംഗ്ലീഷ്യകാരുമായുള്ള ബന്ധം 
സ്വല്പകാലംകൊണ്ടു അവസാനിച്ചുപോയി. 

ലന്തക്കാരും ചെമ്പകശ്ശേരിയുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു 
സഖ്യൃത്തിലല്ല കഴിഞ്ഞുപോന്നതു് . ൧൪0൦0മാണ്ടു കൊച്ചി 
രാജാവുമായി ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവു പിണങ്ങി. ലന്തക്കാർ 
ഈ വഴക്കില് മദ്ധ്യസ്ഥം പറവാന് ശ്രമിച്ചുവെമമിലും അതു 
സഫലമാകായ്ക്കുയാല് അവരും കൊച്ചീരാജാവിന്െറ കക്ഷി 
യില് ചേന്നു. തന്മൂലം ചെമ്പകശ്ശശേരിരാജാവു സാമൂതിരി 
പ്പാടിനോടു യോജിച്ചു ലന്തക്കാരോടു ഷ്വൊരുതു. ൧൧൧0-ല് 
ലന്തക്കാരുടെ കുമുദവര് കൊച്ചിയും സാമൂതിരിയുമായുള്ള വ 
ക്കില് മദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കുവാന് പ്രക്കാട്ടുരാജാവിനേയും 
ക്ഷണിച്ചു എന്നു കാണുന്നു. 

൧൭൧൦-നും ൧൫൪൦0-നും ഇടയ്മുചചള്ള പ്രക്കാട്ടചരിത്ര 
ലന്തക്കുമുദവന്മാ 

രിലൊരാളുടെ മെമ്മോറാ൯ഡത്തില് ൧൭൪൩-ല് ചെമ്പക 
ശ്ശേരിനാടു വാണിരുന്ന ദേവനാരായണ൯ന്രാജാവിനെപ്പുററി 
ഇപ്രകാരം വള്്്ിച്ചുകാണുന്നു. അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിരണ്ടു 
വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു. വലിയ ബുദ്ധി 

മാനുല്ല. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ രാജ്യം വളരെ നല്ല 
വണ്ണും ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പിതാമഹന് ഏപ്പെടുത്തിയ നല്പ നിയമങ്ങളെ അനുസ 

രിച്ചാണു ഇപ്പോഴും രാജ്യഭാരം നടക്കുന്നതു്. കമ്പനിക്കു 
പ്രക്കാട്ടേ കമ്പോളത്തില് ഒരു ബംഗ്ലാവും കടല്പ്പുറത്തു ഒരു 

പണ്ടകശാലയും ഉണ്ടു് . 

ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ചെമ്പകശ്ശേരിയിലെ ഒടുവിലത്തെ 
രാജാരു'. സമഗ്രപ്രദാവനായ മാത്താണ്ഡവമ്മമഹാരാ 

ജാവു അമ്പലപ്പുഴ കീഴടക്കിയ കഥ എലപ്പാവക്കം അറിയാ 
വുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. ത്ത മഹാരാജാവിനോടു നേരിടുന്ന 
തിനുമുള ശക്തിയോ സാമത്വറ്യമോ ദേവനാരായണക്ണ്ടാ 
യിരുന്നില്ല. ചെമ്പകശ്ശശേരിരാജ്യമടക്കിയശേഷം ദേവനാ 
രായണരെ തിരുവനന്തപുരത്തു കൊണ്ടുപോയി തടവില് 
പാപ്പ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നു ഒളിച്ചു ചാടി 

പ്പ്യോന്നതായും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില് കാണുന്നു. ഈ ഒടു 
വിലത്തെ രാജാവു സമത്ഥനായിരുന്നില്ലെ്മിലും, അദ്ദേഹം 
രാജൃഭൂഷ്ലനായാണു ഒടുവില് കഴിഞ്ഞുക്രടിയതെമ്കിലും, 
കഞ്ചന്നമ്പ്യാര് അദ്ദേഹത്തിന്റ സദസ്സ്ിലാണു ജീവിച്ചി 
രുന്നതു' എന്ന ഒരൊററക്കാരണംകൊണ്ടു അദ്ദേഹം മലയാ 
ളികളുടെ ശാശ്വതമായ ബ്൨ഹുമാനത്തിനു അവകാഥിയാ. 
കുന്നു. 

ചെമ്പകശ്ശശേരിരാജ ൦ എത്രയോ ചെറതു്. അ 
തിനെറ ഒരുകാലത്തു പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന നാവികശക്തി 
ഇപ്പ്യോഠം ചമ്പക്കുളത്തു വള്ളംകളിയായിട്ടു മാത്രമേ നാം 

അറിയുന്നുമുള. എന്നാല് മലയാളഭാഷ കേരളീയര് സംസാ 
രിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഹ്ലഴുത്തക്ലൂന്, മേപ്പൃത്തുര്ഭട്ടതിരി, 
കുഞ്ചന്നമ്പ്യാർ ഈ മൂന്നു കവികഠം ആശ്രയിച്ചു സേവി 
ച്ചിരുന്ന ദേവനാരായണരാജാക്കുന്മാരുടെ കീത്തി നില 
നില്ലുന്നതാണു്' . ഇതില് ക്രടുതല് എന്തൊരു മേന്മയാണു 
അവക്കു ആവശ്യം? 

റ 10 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. - 

കംപി 

സംസ്കൃതസാഹിത്യം. 

(പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകനണ്ണശമ്മ.) 

സംസ്കൃതസാഹിത്യം സമ്രംപോലെ ഗംഭീരവും ഗൌ 
രീശിഖരംപോലെ അതുുന്നതവും ആകാശംപോലെ സററ 
വ്യാപകവുമാകുന്നു. , സരളലളിതങ്ങളും പ്രൌഡ്ഥഗംഭീര 
ങ്ങളും സസാരസരസങ്കളുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം 
പ്രസ്തുതസാഹിത്യത്തെ അത്യന്തം അഡ്മഷ്യവും അഭിഗ 
മ്യവുമാക്കിത്തീത്തിരിക്കുന്നു. പ്രളസംമിതങ്ങളായ വേദങ്ങ 
ളം സുഘത്സമ്മിതങ്അളായ പുരാണേതിഹാസങ്ങളും കാന്താ 
സമ്മിതങ്ങളായ കാവ്യയനാടകങ്ങളും സംസ്തൃതവാഗ് ദേവിക്കു 
ണ്ടാക്കിത്തീത്തിട്ടുള്ള വൈശിഷ്ട്യം തത്താദ്ൃശമാകുന്നു. ഐ 
ഫികാമുഷ്ട്രികങ്ങളായ ഉഭയവിധത്രേയസ്പകഠംക്കം കാരണ 
ഭൂതമായ വമ്പിച്ച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസംപത്തിനെ സംപാ 
ഭിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സവ്വപുരുഷാത്ഥപ്രയോ 
ജകമായ സംസ്തൃതസാഹിത്യത്തെതന്നെ തീച്ചയായും ആശ്ര 
യിക്കേണ്ടതാണ് . ചമല്ക്കാരപൃഠ 
കമായ കൃത്യാകൃത്യോപദേശംകൊണ്ടു് 
കക്ശെബുദ്ധികളെ എന്നപോലെ സു 
കുമാരബുദ്ധികളെയംക്രടി സംസ്കാരസം 
പന്നരാക്കിത്തീക്കന്നതിനുള്ള വൈഭ 
വം സംസ് കൃതസാഹിതൃത്തിനുള്ളതു 
പോലെ മറവ വല്പതിന്നും ഉണ്ടോ എ 
നനു സംശയമാണ് . ലോകത്തിലുള്ള. 
എത്രയെത്ര മററ സാഫിത്ൃങ്ങളാണ് 
ഈ സുരസരസ്വതിയുടെ മധുരവും ഓ 
ജസ്യവും പോഷകവുമായ സ്തന്യം പാ 
നംചെയ്ത പാനംചെയ്ത് പുഷ്ടശരീരങ്ങ 
ഉുംധന്യജീവിതങ്ങളും കോമളകളേബര 
ങ്ങളും ആയിത്തീനിട്ടള്ളതെന്നുമ്ളതി 
ന്നു കയ്യുംകണക്കമില്ല. അമരഭാരതീസാ 
ഫിത്ൃത്തിന്െറ അനന്മയസാധാരണ 
ങ്ങളായ ഗുണഗണങ്ങളെ അല്പമായി 

ട്ടെ്കിലും ഗ്രഹിക്കുവാന് ഇടയായിട്ടുള്ള. 
വരെല്ലാം അന്യയസാഹിത്യങാമെക്കാഠം 
സംന്ലൃതസാഫിത്യത്തെ അധികം ആ 
ദരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നു തീച്ചയായി പഠ 
യാവൃന്നതാണ് . 

ഒന്നാമത് സംസ്ത്ൃതസാഹിത്ൃത്തി 
നുള്ള ഉല്ക്ഷം അതിന്െറ അന്യാദു 
ശമായ .. ശാസ്്ര്രീയസംസ്യാരമാകുന്നു. സംസ് കൃതത്തിലു 

' കള ഏതു പ്രബന്ധവിഭാഗം എടത്ത് പരിശോധിച്ചുനോ 
ക്കിയാലും അതിന്ന് പരിപൂണ്ണ്ണമായ ശാസ്ര്രപരിഷ്യാരമു 
ളുതായി കാണാവുന്നതാണ്. സംസ്തൃതഗ്രന്ഥങ്ങക്കു 
കളതുപോലെയുള്ള, വ്യാകരണസംസ്ത്രാരം മറേറതൊരുഭാഷ 
യിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങഠക്കും ദുരല്പഭമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്ന 

താണ് . പാണിനിമുനിയാല് ഉപജ്ഞാതവും കാത്യായന 

നാല് സംസ്ൃതവ്യം പതഞ്ജലിയാല് പ്രുപഞ്ചിതവുമായ 
സംസ്തൃതവ്യാകരണം പരിപൂണ്ണ്ുതയുടെ പരമാവധിയെ പ്രാ 
ഴാ. ഒന്നാണ് . അമശ്ധിനെയുമള്ള ഒരു വ്യാകരണത്തി 

നെറ സ്വാതന്ത്ര്രഭഞ്ജകമല്ലാത്ത നിയന്ത്രണയ്യൂച കീഴില് വ 

ത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യത്തില് ശബ്ദൂശുദ്ധിയും വിശിഷ്ടപ്ര 

യോഗഭംഗിയും എത്രത്തോളം നിഷ്ടൃഷ്ത്തോടുക്രടി ദീക്ഷിക്ക 
പ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടുന്ന ആവ 

ശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വിചിത്രങ്ങളായ വ്യാകരണപ്ര 
യോഗങ്ങളെകൊടട്ട്' ചില സംസ്തൃതസാഹിത്യകാരന്മാ൪ ഉ 

ഞ്ടാക്കിത്തീത്തിട്ടുള്ള. ജാലവിദ്യ ആലോചനന'പുണന്മാരായ 

പണ്ഡിതന്മാക്ട പ്രത്യകിച്ചും ഹൃദയാഫ്റ്റാദകമായിരിക്കുന്ന 
. താണു. ഇതിന്നു ചില ഉദാഹരണദങദംക്രടി ഇവിടെ ഉദ്ധ 

രിക്കുന്നതു വയേനക്കാക്ട്' രസകരമായിരിക്കുമെന്നു വിചാ 
രിക്കുന്നു. 

1 

7 

ചന്ന 

യ്രീമം ൪ പുന്നത്തേറി നമ്പി നീലകണ്ണശമ്മ. 

൧. ക്രിയേത ചേത്തൊധുവിഭക്തിചിന്താ ' 
വൃക്തിസ്സുദാ സാ പ്രഥമാഭിധേയാ 
യാ സ്വെജസാം സാധയിതും വിലാസൈ- 
സ്ത്രാ൨ല് ക്ഷമാ നാമപദം ബഹു സ്യാരു. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രഥമാവിദക്തിയേയും സു, ഒം 

ജസ് , ഈ മൂന്നു പ്രത്യയങ്ങളേയും ഈ പ്രത്യയങ്ങളുടെ 
സംബന്ധംകൊണ്ടു അനേകനാമപദങ്ങളെ സാധിപ്പ്ിക്കാ 
വുന്നതിനെയും പ്രകൃതാത്ഥത്തിന്നു ഹാനിവരാത്തവിധം 
സംഫടിപ്പിച്ചിട്ടുരളതു് എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. 

൨. ഉഭയീ പ്രകൃതി? കാമേ സജേജദിതി മുനേമ്മതം 
അപവമ്രേ തൃതീയേതി ഭണതഃ പാണിനേരപി. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് .അപവമ്രെ തൃതീയാ?എന്നുള്ള വ്യാ 
കരണസുത്രത്തിന്നു ശബ്ദൂശാസ്ര്രാനു 
സാരിയായ അത്ഥത്തെ വിട്ടേച്ച് പ്ര 
കൃതാത്വഥത്തിന്നു യോജിക്കുന്നതായ മ 
റെറാരു അത്ം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള, എ 
തൂവളരെ യുക്തിയോടുക്രടിയായിരി 
ക്കുന്നു ? 

൩. രാസവിലാസവിലോലം 
സ്ത്രത മുരാരേമ്മനോരമം രൂപം 

പ്രകൃതിഷു യല് പ്രത്യയ൨ല് 
പ്രത്യേകം ഗോപികാസു സം- 

[മിളിതം. 

ഈ ഗ്ര്രോകത്തില് “ന കേവലാ 
പ്രകൃതിഃ പ്രയോക്തവ്യയാ। നാപി പ്ര 
തൃയഃ എന്നുള്ള ശബ്ദൂശാസ്ര്രനിയമ 
ത്തെ ഉപമാനുവിധയാ പ്രമൃതമായ 
ശ്രീകൃഷ്ണസ്വരൂപത്തില് ഫടിപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശോഭാജനകമാ 
യിരിക്കുന്നു. 

ര്. അത്ൃത്ഭൂതമിദം മന്യേ 
യദയം മഗധാധിപഃ 
സ്റ്രീഹേതും ചാപമാസാദ്യാ- 
പ്യദന്തത്വമുപേയിവാന്. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് അക.കാരാന്തമായ മഗധാധിപശബ്ദു 
ത്തിമല്നിന്ന് സ്ര്്രീത്വവിവക്ഷയിങ്കല് സ്ര്രിത്വദ്യോതക 
മായ “ചാപി? അല്ലെങ്കില് “ആപ്” എന്ന പ്രത്യയം വെക്കു 
സ്പേം ആകാരാന്തമായി തീരേണ്ടതാണെങ്കിലും അകാരാ 
ന്തമായിതന്നെ ഇരുന്നുവെന്നുമ്ള ഒരു കല്പന അനന്യസാധാ 
രണമായിതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. 

ശബ്ദുനിദ്ല്റ്ൂയത്തിന്നു വ്യാകരണമെന്നപോലെ പദാ 
്ഥവാക്യാത്ഥനിഴ്ണ്യത്തിന്ന് സ്ലായമീമാംസാശാസ്ര്രങ്ങളം 
ജാഗരൂകങ്ങളായി ഇരുന്ന് സംസ്ക്ൃതസാഹിതൃത്തിന്നു അന 
പലപനീയമായ ഗൌരവത്തെയും മാഹാത്മ്ൃത്തെയും ഉണ്ടാ 
ക്കിത്തീക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ““ഏകഃ ശബ്ദഃ സമ്ൃഗ്ജ്ഞാതഃ 
സുപ്രയുക്തഃ സ്വഗ്ലേലോകേ കാമധുഥഗ് ഭവതി? എന്നുള്ള ആ 
ഫ്വാക്യം സുസ്തൃതസാഹിത്ൃത്തിന്െറ മേല്പറഞ്ഞവിധ 
ത്തിലുള്ള ശാസ്ര്രീയസംസ്ലാരത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതു 
പോലെതന്നെ അതിന്െറ മാഹാത്മൃയത്തെയും അനമ്പ്യസാ 
ധാരണമാണെന്ന്' സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശബ്ദത്തിന്െറ സമൃകള് 
ജ്ഞാനപൃവ്യകമായ സമ്ൃകിപ്രയോഗത്തിന്നു വ്യാകരണത 

' ക്രാലങ്കാരമീമാംസാദികളായ ശാസ്ര്ങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനം 
ഒഴിച്ചുക്ടടാത്തതായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് സുസ്തൃതസാഹി 
ത്ൃരംഗത്തില് വ്യാപരിക്കുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എല്ലാം 
ആവക ശാസ്ര്രങ്ങം ഒരുമാതിരിയെമ്മിലും പഠിച്ച്' പാ 
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കൊല്ലം സിഡ സി. കൊല്ലത്തു ക്രടിയ 

പരസ്പരസഹായകാണ്ഫഥറന്സ് പന്തല്. 



ണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രാചീനന്മാരായ സാ 
ഫിത്ൃകാരന്മാര് ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങറം ശ്രദ്ധയോടെ പ 
രിശീലിക്കുന്നതായാല് ആ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ശാസ്ര്രപാ 
ണ്ഡിതൃത്തിന്െറ വലിപ്പം ഒരുവിധം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന 
താണ്ട് . 

വ്യാകരണപ്രയോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടെന്നപോലെ ന്യായ 
മീമാംസാശാസ്രുങ്ങളെക്കൊണ്ടും സംസ്ക്ൃതസാഫിതു യകാരന്മാര് 
ഉണ്ടാക്കിത്തീത്തിട്ടുളള രാമണീയകവും അസ്ലാദ്ദശമായിരിക്കു 
ന്നു. അതിന്നും ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണം കാണിക്കാം. 

൧. കുലശേ നിജഹേതുദണ്ഡജഃ 
ദിമു ചക്രദ്രമകാരിതാഗുണഃ 
സ തദുച്ചകുചൌ ദാ൨൯ പ്രഭാ- 
ത്ധരചക്രഭൂമമാതനോതി യല്. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് കാരണഗുണങ്ങം കായ്യത്തില് 
സംക്രമിക്കുമെന്നുളള സിദ്ധാന്തം ഉപാദാനകാരണത്തിന 
ല്ലാതെ നിമിത്തകാരണത്തിന്നു സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ള. 
നീതിയൊവിട്ടു ഉപാദാനകാരണശുണവും കായത്തില് സംക്ര 
മിക്തായി പ്രമൃതാത്ഥത്തോടു യോജിപ്പിച്ച് വണ്സ്ണിചിട്ട 
കൂളതു് ഏതൊരു സഹൃദയനെഎയങ്കിലും ആപ്റ്റാദിപ്പിക്കാതി 
രിക്കുന്നരല്ല: 

൨. വിശ്വരൂപകലനാദുപപന്നം 
തസ്യ ജൈമിനിമുനിത്വമുദീയേ 
വിഗ്രഹം മഖളജാമസഹിഷ്ണു- 
വ്യത്ഥതാം മദശനിം സ നിനായ. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് മീമാംസാശാസ്്രസിദ്ധാന്തത്തെ അ 
ടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ദേവന്മാർ ശബ്ദുസ്വരൂപന്മാരാടണന്നും 
ഇന്ദ്രാദികഠംക്കുമള വജുൂധരാദിനാമങ്ങഠം കേവലം രൂഡ്മിമാ 
ത്രനിഷ്ടന്നങ്ങളും യൌശഗികാത്ഥരഹിതങ്ങളുമാണെന്നും കാ 
ണിച്ച് വിഷ്ണുഭഗവാനില് ജൈമിന്ദിമുനിത്വം ആരോപി 
ചതും എത്ര പ്രൌഡിയായിരിക്കുസ്സ. 

൩. തസ്യ സാംഖ്യപുരുഷേണ തുല്യതാം 
ബിഭൂതഃ സ്വയമകുവതഃ ക്രിയാഃ 
കത്ത, താ തദുപലംഭതോഭവ 

ദൃത്തിഭാജി കരണേ യഥത്ത്വിജി. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് യജമാനനായ ധമ്മപൃത്രന്ന് , സാം 
ഖ്യപുരുഷനെറ സാദൃശ്യം കല്പിച്ച് പുരുഷന്ന് സ്വയം ക 
ത്തൃത്വമില്ലെന്നും സാക്ഷിത്വമാത്രമെ ഉള്ളുവെന്നും പ്ര 
തിക്കു മാത്രമാണ് കത്തൃത്വമെമ്കിലും ഫലഭാക്ത്വം പുരുഷ 
ന്നാണെന്നും ഉളള ശാസ്രസിദ്ധാന്തത്തെ ഫടിപ്പിചിട്ടുള്ളത് 

കാവ്യേഷുമാഫറ് എന്ന വചനത്തിന്ന് അടിസ്ഥാനമാ 
യിരിക്കുന്നു. 

ര്. ലബ്ലപ്രതിഷ്യഃ പ്രഥമം 
ന ഖലു സ്ഥ ബലോത്തരൈഃ 
അപവാദൈരിവോത്സഗ്ലാഃ 
കൃതാ്്യാവൃത്തയഃ പരൈഃ. 

ഈ ശ്ര്രോകത്തില് സവശാസ്ത്രവ്യാപിയായ ഉത്സഗ്ഗാ 
പവാദന്യായത്തെ ഉപമാനതയാ എടുത്തുപ്രകൃതാത്ഥത്തില് 
പ്രതിഷ്ഠാവ്യാവൃത്തികളെ ഫടിപ്പിച്ചിട്ടുളളതു് കവിസാവ 
ഭൌമനെറ തത്ത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. 

സംസ്ല്ൃതസാഹിത്ൃത്തില് അലമ്മാരശാസ്രൂത്തിന്നുകള 
സ്ഥാനം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണട്. കവിതാസ്വാരസൃ 
ത്തെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്ന് ഈ ശാസ്രത്തിനന്െറ കരാവലം 
ബം മറ൨ സാഹിത്യങ്ങളില് ഇതുപോലെ അപരിഹരണീയ 
മായിരിക്കുന്നില്ല. കാവ്ൃത്തിന്െറ ശരീരമായി ശബ്ദാത്ഥ 
ങ്ങളെയും ഉല്ക്ഷഹേതുക്കളായി ഗുണാലമ്കാരരീതികളെയും 
അപകഷകാരണങ്ങളായി ദോഷങ്ങളെയും, ആത്മസ്ഥാനീയ 
അമായി രസഭാവാദിധ്വനിഭേദങ്ങളെയും ഈ ശാസ്രൂത്തില് 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മേല് പറഞ്ഞവകളെ ഇത്രയും നിഷ്ഠ, 
ഷത്തോടും ശ്രലംകഷതയോട്ടംക്രടി മറ൨ സാഹിതൃശാ 
ങ്ങളില് നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അ 
പാരഗംഭീരമായ കാവ്യ്യാബ്ലിയെ തരണംചെയ്ത്ാനൊ അ 
തില് വിഹരിപ്പാനൊ ഇല്ല്രിക്കുന്നവക്കെല്ലാം ഈ ശാസ്രും 
അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു ഉത്തമയാനപാത്രമാണെന്നു തീ 
ച്യയായി പറയാവുന്നതാണ്; സംസ്കൃതത്തിലെ കാറ്യയനാട 

മലയാളരാജ്യം ?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

[തി ഴു 
കലോകത്തില് കടന്ന് സശ്രദ്ധം നോക്കുന്നവർ വിസ്കയ 
സ്ത്രിമിതരായിത്തിരാതിരിഭമന്നതല്ലെന്നു സഹ്ൃദയന്മാക്കനുഭവ 
സിദ്ധമാണ്'. വാഗ് ദേവിയുടെ അനേക്പ്രുകാരത്തിലുള്ള 
വിഭൂമവിലാസങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തില് എവിടെ പോ 
യിനോക്കിയാലും പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുന്നതു്. മധുമയഭണിതിക 
ളുടെ മാഗ്ലദ൪ശിയായ മഹഷിവയ്യനെറ ആദികാവ്യമായ 
രാമായണത്തെപ്പ്പോലെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു വാങ് മയം ലോ 
കത്തില് മറെറവിടെയാണ്' കാണുക? മററുമമ എല്ലാ 
കാവ്യങ്ങളിലും ഇതില്നിന്നുദ്ധാരിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളും അത്ഥ 
ങ്ങളും അതാതുകവികളുടെ വാസനാവിശേഷംപോലെ അ 
ല്ലാല്പം ഭേദം വരുത്തി ചേത്തതായി കാണാവുന്നതാണ് . 
ഇതുപോലെതന്നെ വിചിത്രകഥാസാഗരവും സദ്വേ:പനിഷ 
ത്സാരസവ്യസ്വമായ ഗീതാരത്തത്തിന്െറ ആകരവും സ്ത 
രാജം അനുസ്തതി സഹസ്രനാമം മുതലായ സാഹിത്യരത്ത 
ങ്ങളുടെ ൯ 'ധാനപേടികയും ആയ മഹാഭാരതം തത്വജ്ഞര 
നത്തേയും സാഹിത്യരസത്തെയും ഒരുമിച്ചുചേത്തു് സൂക്ഷി 
ക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. സരസ്വതിയുടെ പുരുഷാവതാര 
മായ കാളിദാസനെറ വ്യംഗ്യാത്ഥതരംഗിതമായ മധുരസു 
കുതിപ്രവാഹത്തെവ്റുററി മറെറാരവസരത്തില് കാണിപ്പ്യാന 
ല്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശുഷ്ട്രകക്കശങ്ങളായ ശാസ്രവി 
ഷയങ്ങളെക്രൂടി സാഹിത്ൃയരസാര്ദ്രമൃദുളങ്ങളാക്കി കാണിച്ചു 
തരുന്ന മാഘന്െറ വാഗ് ജാലകോലാഹലം സവതന്ത്രസ്വത 
ന്രതയെ വ്യക്തീകരിക്കുന്നു. പ്രതിഭാവൈഭവംകൊട്ടെ പ്ര 
ഗല് ഭനായ ശ്രീഹഷന്െറ പൃതിയ പുതിയ ഉല്ലേഖവിശേ 
ഷങ്ങളെക്കൊണ്ടു് പ്രകാശമാനമായ സാരസ്വതവിലാസം 
ക്ലേശസഹിഷ്ണ്ുക്കളല്ലാതെയും അരസികന്മാരായും ഉള്ള ചി 
ലരെ രസിപ്പ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമാന്മാരും കാവ്യസാരാ 
ലോചനോല്സുകന്മാരും രസികന്മാരുമായ എല്ലാവരേയും 
പ്രമദഭരിതന്മാരാക്കിതീക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല. പാണ്ഡിത്യ 
ഡിണ്ഡിമം മുഴക്കുന്ന മുരാരിയുടെ അനശ്ലൂളഗംഭീരമായ വാ 
എഭവിജയ ഭിതത്തില് ശബ്ദുഭംഗിയും കല്ലനാവിശേഷവും 

എത്രയുണ്ടെന്നും മുഴുവന് കണ്ടറിഞ്ഞവര് ദുര്ല്ലഭംതന്നെ. 
“ബാണോച്ച്ിഷ്ണം ജഗല്സവം?? എന്ന പ്രുഖ്യാതി സമ്പാ 
ഭിച്ച ബാണഭദട്ടന്െറ വാണീവിലാസധോരണിയുടെ മാധുയ്യം 
സ്വയം ആസ്വദിച്ചുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്”. പദവാക്യ 
പ്രമാണതത്വജ്ഞനായ ഭദട്ടഭവഭൂതിയുടെ ഭാവഗംഭീരമായ 
ഭാരതീനിഷ്യന്ദത്തിലെ വഴ്ണ്ണനാവിശേഷം വിസ്കയസ്തിമിത 
മാക്കിയും രസ്ദ്രവസ് പൃഹണീയമാക്കിയും ചെയ്യാത്തഹൃ 
ദയം ഏതൊരു സഹ്ൃദയനും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. കിംബഹു 
നാ? വിശാലമായ സംസ്ലതൃതസാഹിത്യലോകുത്തില് “രാമാ 
യണം. ഭഗവദ് ഗീത, രഫുവംശം. ശാകുന്തളം, എന്നിങ്ങി 
നെ ലോകോത്തരസാരങ്ങളായ നാല്പ് ഗ്രന്ഥതല്പജങ്ങഥം 

മാത്രം നശിക്കാതെ നിലനില്ലുന്നപക്ഷം മറവള്ള ഗ്രന്ഥരാ 
ശികളെല്ലാം നശിച്ചുപോയാല്ക്രടി സാഫിത്യലോകത്തിന്ന് 
പറയത്തക്ക നഷ്ടമൊന്നും പറവവാനില്ല' എന്ന് ഒരു പ 
ണ്ഡിതവയയന് പറഞ്ഞിട്ടുളളത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഓല്കൃ 
ഷ്പ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു വിചാരിക്കണം. ഇ 
തുക്രടാതെതള്ള മറവുപലേ സംസ്തൃതസാഹിതൃഗ്രന്ഥങ്ങ 
ളെയും ക്രലംകഷമായി പരിശോധിച്ച് താരതമ്യവിവേച 
൩൦൭ മേല്പറഞ്ഞ വചനത്തിന്െറ യാഥാത്ല്യായഥാ 
ത്ഥ്ൃങ്ങളെ തീച്ച്പ്പെടുത്തുന്നതള് അത്ര സുകരമായി തോന്നു 

ന്നില്ല. ഈവക സാരതരങ്ങളായ കാഠ്യുങ്ങളെ പയ്യാലോ 
ചനകെ യുന്ന ഏതൊരു പണ്ഡിതനും സം തസാഹിത 
ത്തിന്െറ നിരസ്തസാമ്യാതിശയമായ പരമോല്ക്കഷത്തെ 
സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. 

വ്യാകരണശാസ്രരപ്രകാരം ശുദ്ധങ്ങളും പ്രക്രിയാബഹു 
ലങ്ങളും അതുനിമിത്തംതന്നെ ദു൪ഗ്രഹങ്ങളും ആയ പദ 
ങ്ങളെ സുഗ്രഹങ്ങളാക്കി കാണിച്ചുതരുന്ന ഭട്ടികാവ്യം ധാതു 
കാവ്യം മുതലായ ശാസ്രങ്ങളുടെയും കാവ്യങ്ങളുടെയും കരട്ടി 
ക്കലര്പ്പ്ിലുള്ള മാതിരിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങം സംസ്ക്ൃതസാഫഹി 
തൃത്തിലല്ലാതെ മറേറതൊരു സാഹിത്ൃത്തിലാണു കാണു 
വാന് കഴിയുക? ശാസ്രൃഗ്രന്ഥംലളില് സാഹിത്ൃയരസത്തെ 
എന്നപോലെ സാഹിര്ൃൃഗ്രന്ഥങ്ങളില് ശാസ്രതത്വങ്ങ 
ളെയും ക്രട്ടിച്ചേത്തറ് “തിലതണ്ഡുല?സ്യായേന മധുരമയമാ 
ക്കിത്തീത്തിട്ടുള്ള ഈ സാഹിതൃത്തില് അലങ്കാരശാസ്രൂപ്ര 
കാരം വരുത്തീട്ടുളല വിശേഷങ്ങം അന്യാദൃശദാളാകുന്നു. 
അവയില് ചിലതു്” ഉദാഹരണരൂപേണ താഴെ കാണിക്കാം. 

ത 
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4 മുലയരളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി 

൧. €ധമ്മാല് ഖ്യാതതമേ ദ്വിജാധിപകലേ ക 
ജാതോഫ,മേഷാ ചമേ 

മാതാ, പാവനജന്മതാമഭിവഹന് 
നന്വേഷ മെ സോദരഃ 

കിംചാഖണ്ഡലസല്പ്രമോദജനകോ 
ഭ്രാതാ മമായം പരോ 

നാസത്യ്യോദിതമത്ര വിദ്ധി സഹജ- 
ദ്വന്പ്വം മമൈതാവപി.?? 

' ഈ ശ്ത്രോകത്തില് സത്യവാദിയായ ധമ്മപൃതൂ൯ അനു 
ജന്മാരോടും അമ്മയോടുംക്രടി ബ്രാവമണവേഷം ധരിച്ചു 
ബ്രാവമണഗ്ൃഹത്തില് പാക്കമ്പോഠറംതന്നെ യഥാത്ഥാവ 
സ്ഥയേയും തല്ക്കാലമുമ്ള സ്ഥിതിയേയും ശ്രേഷാലങ്കാര 
ഭംഗികൊണ്ടു് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിച്ചേത്തു വണ്ണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതളു് എത്ര 
ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു ? ഇങ്ങനെ വണ്ണിക്കുവാ൯ മറേറതൊരു 
സാഹിത്യത്തിലും ഇത്ര ഭംഗിയില് സാധിക്കയില്ലെന്നു തീച്ച 
പറയാം. 

൨. അവാമാ വാമാദധോ സകലമുഭയാകാരഘടനാല് 
ഭ്വിധാഭൂതം രൂപം ഭഗവദഭിധേയം ഭവതി യല് 
തദന്തമ്മന്ത്രം മേ സ്തരഹരമയം സെന്ദുമമലം 
നിരാകാരം ശശ്വജ്ജപ നരപതേ! സിധൃതു സതേ. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് 44“അവാ മാ"? എന്നു പദച്ഛോേദം 
കൊണ്ടും ഫഹരമയം എന്ന പദത്തില് ഹകാരരേഫരൂപമായ 
അത്ഥകപ്പനൊണ്ടും, “സേന്ദും" എന്ന പദത്തില് “ഈ ച 
ഇന്ദുശ്ച ഈനു താഭ്യാം സഫവത്തതെ ഇതി സ്േന്ദുഃ്? 
എന്നുമുള വിഗ്രഹസ്വീകാരംകൊണ്ടുംമറവം ചിന്താമണി 
മന്ത്രോദ്ധാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര സാമത്ല്യസൂചകമായി 
രിക്കുന്നു ? ഈ മാതിരി പ്രയോഗങ്ങം സംസ്തൃതസാഹിത്യ 
ത്തിനന്െറ തത്താദ്ൃശമായ മാഹാത്മ്യത്തെ ഹ്ലീങ്ങിനെ സുചി 

പ്രിക്കാതിരിക്കും? അഗാധാശയസംപന്നങ്ങളും ഗ്രേഷാ്റേ 
ഷസുന്ദരങ്ങളും ആയ സുക്തിരത്നങ്ങം ഈ മാതിരിയില് 
കണ്ടെത്തേണമെങ്കില് സംസ്ത്ൃതസാഹിത്യസമുദ്രത്തില് എ 

ങ്ങി തിരഞ്ഞെടുക്കുകതന്നെ വേണ്ടിവരും. 

൩. ഭൂയസ്തരാണി യദുഡ്യയനി തമസ്വിനീഷു 
ജ്യൌത്സ് നീഷ്യ ച പ്രവിരളാനി തതഃ പ്രതീമഃ 
സന്ധ്യാനലേന ഭൂശമംബരമൃഷികായാം 
ആവത്തിതൈരുഡുഭിരേവ കൃതോയമിന്ദുഃ. 

ഇതില് നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്ന ലോഹഖബണ്ഡങ്ങളെ സ 

ന്ധ്യാഗ്നിയില് ഉരുക്കി വാത്ത് ലോഹമയമായ ചന്ദ്രബിംബം 
പണിചെയ്ത്ു മുരാരികവി അതിന്നു കാണിച്ചിട്ടുള്ള പൃവ്വാദ്ഥാ 
പ്രതിപാദിതയുക്തികളെയും അതിവിശാലമായ മൃശയേയും 
പററി ബുദ്ധിമാന്മാ൪ ആലോചിച്ചുതന്നെ അറിയേണ്ടതാ 

. കുന്നു. ഇതിന്നു നേരേ എതിരായി, 

ര്, “അയമയോഗിവധൂവധപാതകീ 
ഭൂമിമവാപ്യയ ദിവഃ ഖലു പാത്ൃതേ 
ശിതിനിശാദൂഷദി സ് ഫ.ടദൃത് പതല്- 
കണഗണാധികതാരകിതാംബരഃ.?? 

ഈ ശ്ലോകത്തില് ശ്രീഹ൪ഷന് ചന്ദ്രന്ന് അനാഥ 
സ്റ്രിഹത്യാപാതകം ചൃമത്തി ചന്ദ്രനെ പതിനഞ്ചുവട്ടം 
ചുററി കരിംപാറയിന്മേല് ഛററിഞ്ഞു കഷ്ണ്ുംകഷ്ണ്ുമായി 
മേല്ലോട്ട തെറിപ്പിച്ച് നക്ഷത്രഭാളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കല്ല 
നാശക്തി ഒന്നു വേറേതന്നെയാകുന്നു. 

൫൭. ഗ്ുപസ്യ തത്രാധികൃതാഃ പുനഃ പുന൪- 
വിചായയ തന് ബന്ധമവാപിപന് കപാ൯ 
കലാപലീലോപനിധിര്൪ഗരുത്ത്യജഃ 
സ യൈരപാലാപി കലാപിസംസദഃ.?? 

ഈ ശ്ലോകത്തില് രാജാവിന്െറ പരമസേവകന്മാരും 
അംഗ്രഭൂതന്മാരും തആആയ ആളുകഠംതന്നെയായാലും നീതി 
ന്യായം നടത്തേണ്ടുന്ന അധികാരികറം ശിക്ഷിക്കുകതന്നെ 
വേണം എനു പിന്നെയുംപിന്നെയും ആലോചിച്ചു തീര്ച്ച 
യാക്കിയതും ഒരു സമുദായംവക സ്വത്ത് കഷ്ടാവന്ധ'യില് 
വിശ്വാസപൂവം തദദ്ഥന്മാരായ ആളുകഠംപക്കല് ഏല്ലിച്ചു 
കൊടുത്തതു തിരിയെ കൊടുക്കാഞ്ഞാല് വലിയ കുററമാ 
ണെന്നും അതിലുംവിശേഷിച്ചു് ൫൭ സ്വത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ 
പ്രചാരോപയുക്തമാണെന്നു വന്നാല് ആ കുററത്തിന്ന് ഉളള, 
രരൃധിക്യവും സ്ഥാപിച്ചതില് ചെയ്തിട്ടുള്ള കല്പനാശക്തി 
യേയും ആ കപ്പനമൂലം പ്രകൃതമായ കേശപാശത്തിന്ന് 

പ ന്ത്യ 

അനാദികാലസിഭ്ധാമായ സാഖ്യാതീതമയൂരപിഞ്ഞമരാമണീയ 
കാധികൃത്തെ സുചിപ്പിച്ചിട്ടുമമതും ആലോചിച്ചറിയു 
വ്വോഠം ആരുടെ മനസ്സിലാണ് സംസ്തൃതസാഹിത്യത്തെ 
പ്പി ബഹുമാനത്തോടുക്രടിയ ആശ്ചയ്യരസം ഉദിക്കാതിരി 
ക്ക. 

൬. അപദാന്തരം ച പരിതഃ ക്ഷിതിക്ഷിതാ- 
മപതന്൯ ദ്രതഭൂമിതഹഫേമനേമയഃ 
ജവിമാരുതാഞ്ചിതപരസ്പരോപമ. 
ക്ഷിതിരേണുകേതുവസനഃ പതാകിനുഃ. 

ഈ ശ്ര്രോകത്തില് വേശഗത്തിലോടി എന്നുള്ള അത്ഥ 
ത്തില് ““അപതനന്്” എന്ന ക്രിയാപദവും തേരുകറം എന്ന 
അത്ഥത്തില് പതാകിനഃ എന്ന കര്ത്തുപദവും പ്രയോഗി 
ച്ചത് ഒട്ടും ഭംഗിയായില്ലെന്ന് ആപാതത്തിങ്കല് ആക്കും 
തോന്നാതിരിക്കയില്ല. ഈ രണ്ടുപദങ്ങറംക്ക് ആ രണ്ടത്ഥങ്ങ 
ളില് ശക്തിപ്രസിദധിയില്ലല്ലൊ. യൌഗികാത്ഥസ്വീകാരേണ 
യഥാകഥംചില് സാധിപ്പിക്കുന്നതു കഷ്ടിപിഷ്ഠിസാഭ്ധ്യമാ 
ഞ്. ഇരവകപ്രയോഗങ്ങളാണ് ക്ലിഷ്ടപ്രയോഗങ്ങഥം എന്നു 
പറയുന്നതു്. ഈ പ്രയോഗത്തെ . സ്വീകരിച്ച കവിയുടെ 
ആശയം സുക്ഷ്മാലോചനയില് മാത്രമേ കണ്ടെത്തുവാന് 
കഴികയുള്ള. പതാകാശബ്ദും പ്രസിദ്ധിപരമായിട്ടുട്ടട് . 
അതിനാല് പതാകിശബ്ദംകൊണ്ടു സുപ്രസിദ്ധാന്മാരായവ൪ 
എന്നും അവര് ക്ഷിതിക്ഷിതാം എന്ന പദംകൊണ്ട് രാജ 
സംബന്ധികളെന്നും ““അപതന്"” എന്നതുകൊണ്ടു നികൃഷ്ഠാ 
വസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചുവെന്നും അത്ഥം ഗ്രഫിക്കാവുന്നതാണ്ട്. 
അപദാന്തരം?? എന്നതുകൊണ്ട് സകലദേശങ്ങളിലം 
പ്രസിദ്ധന്മാരായിരുന്ന കോവിലകം സ്ഥാനികറം നികൃഷ്ഠാ 
വസ്ഥയെ വ്രാപിച്ചുവെന്നു ഗ്രഹിക്കാം. “ദ്ൂരതഭൂമിതഹേമ 
നേമയ??? ജവിമാരുതാഞ്ചിതപരസ്പരോപമക്ഷിതിരേണുകേ 
തുവസനാഃ?? ഈ രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അതി 
ന്നുള്ള കാരണവും സുചിക്കുന്നു. ആലോചനക്രടാതെ അധി 
കവ്യ്യയം ചെയ്തുയും “ഇടത്തട്ടുകാ?"രായ ചില സമത്ഥന്മാ 

രുടെ വാക്കുകേട്ട് അവരുടെ പിടിയില് പെട്ടു കുറച്ചെല്പാം 
സ്ഥാവരസ്വത്തുകളും ജംഗമസ്വത്തുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതു 
നശിപ്പിക്കുകയും കാരണമാണെന്നു തെഴിയുന്നു. 

ഓരത്ഭൂമിയിലെ പൃഠ്യപുരുഷന്മാരെപ്പോലെ ലോക. 
തത്വത്തേയും ഇരശ്വരതത്വത്തേയും ധമ്മതത്വത്തേയും 
പററി പരിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് മററാരുമില്ലെന്നു 
പ്രസിദ്ധമാണ് . ലൌകികവിഷയങ്ങളിലെക്കാഠം അധികം 
ആധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളിലാണ്് അവ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതു് . 
അതിനാല് അവരുടെ ആലോചനാഫലങ്ങഥം അധികവും 
അഭല്യാത്മവിഷയമായിട്ടാണു ഫലിച്ിട്ടു്ളത്ര് . ഈ തത്വം 
പ്രായേണ സംസ്തൃതസാഹിത്ൃത്തിലുള്ള ഏതു ഗ്രന്ഥവിഭാഗ 
ത്തിലും സ്തഷ്ടമായി പ്രതിബിംബിച്ചുകാണാവുന്നതാണു ല് 
ഭാരതം, ഭാഗവതം, ബ്ര്മസുത്രം മുതലായ ഗ്രനഥങ്ങം 
അദ്ധ്യാത്മതത്വപ്രതിപാദകങ്ങളാണെന്നുകളത്ു് ഇരിക്കട്ടെ. 
സായണാചായയര്, ശമംരാചായ്യര് മുതലായവരുടെ ഗ്രന്ഥ 
ങ്ങറം വേദാന്തതത്വമയങ്ങളാണെന്നുമുളതും ഇരിക്കട്ടെ. 
സരസങ്ങളായ ലൌകികവിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചു നിമ്മി 
ക്കപ്പെട്ടിടടുള. കാവ്യനാടകാദിഗ്രന്ഥങ്ങളില്ക്രടി അദ്ധ്യാത്മ 
തത്വങ്ങം ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടു്. സാസ്കൃതസാഹി 
തൃത്തിന് ഇതു പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു മെച്ചംതന്നെയാണ്.. 
അത്രയുമല്ല... ... സരളരീതിയില് നിമ്മിക്കപ്പെട്ട അനേകം 
സ്ത്ോത്രങ്ങളില് ഗഹനങ്ങളായ അദ്ധ്യാത്മതത്വങ്ങളെ സുഗമ 
ഫമായ രീതിയില് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു നോക്കുക. ഇങ്ങ 
നെ നോക്കിത്തുടഒ്ലിയാല് സാസ്ത്ൃതസാഹിത്ൃത്തിനെറ 
സവാതിശായിയായ മാഹാത്മൃത്തിന് ഹേതുക്കളായ വിഷ 
യങ്ങറം എത്രയോ വളരെയുണ്ടെന്നു കാണുവാന് കഴിയും. 
രസാസ്വാദപൃവകമായി പരമപുരഃഷാത്ഥപ്രയോജകങ്ങളായ 
ഭക്തിവൈരാശ്യാദികളെ അനുസന്ധാതാക്കന്മാക്മ കൊട്ട 
ക്കുന്ന വിശ്വോത്തരമായ ഒരു വിശിഷ്ടസാഹിത്യമാണ്് 
സംസ്തൃതസാഫിത്യം എന്നു പറണ്രു' ഈ ഉപന്യാസത്തെ 
ഇത്രമാത്രത്തില് അവസാനിപ്പിക്കുവാ൯ എന്െറ അപരി 
ഫാഴ്യുകായ്യാന്തരവൈയഗ്ര്യവും ഗ്രന്ഥവിസ്തരഭയവും എ 
ന്നെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നു. 

ശ്രീമത്സംസ്തതസാഹിത്യവിഷയാ വൈഖരീ ഗിരാം 
ഇദുഹാപുരേശ്വരീപാദപത്തേ ഭക്ത്യേയമ൪പ്യതേ. 



മലയാഭരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി 

ത്തതപനവനവിിിലയ 

ക ബ്വാവയും കളള നം. 

(കുട്ടമത്ത് കന്നിയൂത് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൂക്കുവപ്പ.) 

് ഴ് 

അടുത്തിരിപ്പുണ്ടൊരു ഗഹ്വരം വ൯.- 

പാറയ്ക്ലകം നല്ല ഗൃഹ.കണക്കേ; 

മത്ത്യന് ചരിക്കാത്ത ഫിമാലയത്താ- 

ക്ലരപ്പൂറത്തീഗുഹ രമ്യയത്രേ. 

കുളുളക്മ കാടേ ഗതി നാട്ടില്നിസം 

കവന്നു വിത്തങ്ങം കരസ്ഥമാക്കാന്, 

കയ്യ്യാമമേല്ക്കാതെ കളിച്ചു കാലം- 

കഴിക്കുവാന് കാടൊരു വീടുതന്നെ. 

ശ്രീമാന് കട്ടമത്തു” കുന്നിയ്യതു് കുഞ്ഞുകൃഷ് ണക്കവപ്പ്. 

ആ ഗഹ്വരക്ഷണ്ടറയില്ക്കടന്നു 

മിണ്ടാതിരിപ്പുണ്ടൊരു നല്പകുള്ളന്; 

പടന്നൊര്രക്കൂരിരുളപ്പുമാനില് 

പററന്നു കററചിടയായ് വിടാതെ. 

പാല് വെണ്ണ നെയ്യേന്നിവ കുട്ടുതിന്ന- 

ക്കള്ളനെറ മെയ്യ്ഛണ്ടൊരു- കാന്തിപുഞ്ജം! 
കാടന്മലര്ത്തേ൯നിര കൊളളചെയ്യു 

ക്കടന്നലി൯മേനി കൊഴ്ുത്തതല്ലേ! 

പ്രദാതകാലംമുതലന്തിയോളം 

തന്ക്രട്ടരേ കാവലിനാക്കി വീരന്; 

ഇരുട്ടറക്കളളിലിരുന്നു, രാവില് 

കക്കാനുപായം നിരുപിക്കയാവാം. 

സമ്പത്തനേകം നിധികംഭമായ- 

ഗൂഹയ്യയകത്തെത്ര കിടപ്പുതുണ്ടാം 

അതിന്നു ലക്ഷ്യം പുറധില് കിടക്കും 

പാത്രങ്ങഠംമാത്രം മതി പാത്തുകണ്ടാല്. 

യത്തത്തിനായ് ദീക്ഷയൊരാഠാക്കം,തിനെറ- 

ഫലം ഭജിപ്പാനുപരന് ജഗത്തില്; 

ഈ നീതിയാൽ സ്വത്തപര൯ന്കല്നിന്നും 

കിട്ടിടിലും, കക്കുകിലും സമാനം. 

എന്നല്ല കമ്ളന്െറ ധനംകവന്നാല് 

ദോഷംതരിവ്പില്ല, ഗുണങ്ങംക്രടം 

മികച്ചൊരിക്കള്ളനെ വെന്നെനിക്കു 

രാജ്യപ്പെരുംകള്ളരില് മുമ്പുനേടാം.? 

17 

ഏവം നിനച്ചിതൊരുനാളൊരു വീരചോര൯ 

പ്രോവാരിബാവ"ഗുഹയില് സുസമാധികൊഠംകേ, 

തേവാരസാധനമൊരുക്കക ,വിപ്രമൃത്യം 

ദേവാലയത്തിംലതുകക്കുക ചോരമകൃത്യം. 

നിശ്ചഞ്ചലം വിമലവിഗ്രഹമെന്നവള്ന്ണു- 

മത്താപസേന്ദു നിരുപാധികനായ് ജ്വലിക്കേ; 

ജന്തുക്കഠംചെയ്റ്ൊരു ശുഭാശ്തുഭ:“വാസനാഡ്യ- 

പുഷ്ഠാകനങ്ങളവിടേക്കതിതൃഫ്ത്രിയല്ലോ. 

നിത്യംവരുന്ന പലഭക്തരണച്ച നാനാ- 

പാത്രങ്ങഠം തത്ര വിലസുന്നതു കണ്ടു കള്ളന്; 

തെറൊറനന്നു കക്കുവതിനൊററഠിലിരുന്നു തഞ്ചം- 

നോക്കിപ്പുതുക്കെയൊരു ചാക്ഷമെടുത്തടുത്തു. 

ശ്രോന്തം പരം വിജനമിസ്ഥലമിങ്ങു വേഗം 

വന്നീട്ട്"കെന്നു ചെവപൃഞ്ചിരിപോലെ ഗ്രഡം; 

മിന്നിത്തിളങ്ങുമൊളി ചിന്നിയ പാത്രവൃന്ദം- 

തന്നോടുചേന്നവനവയ്യൊയൊരു കൈകൊടുത്തു. 

ഗാഡ്ഥം സമാധിയിലിരുന്ന മുനീശ്വരന്െറ 

ബാഫ്യൃപ്രകാശമതിടയ്ക്കിടെ നോക്കിമന്ദം 

തന്നുള്ളിലും, വിമലഭാജനമെണ്ണ്ണിയെണ്ണ്ണി- 

ത്ത൯ചാക്കിലും ചതുരനങ്ങു നിറയ്മ്യായി. 

മിന്നും കലം,നിലവിളക്കുകഠം., പഞ്ചപാത്രം, 

പൃത്തട്ടു,മൊന്ത, പലകിണ്ടികളെന്നിവററാല്; 

അച്ചാക്കിനുകൂള വയറം, പരിതുഷ്ടികൊണ്ടു 
തന്നുളളവും സപദി വീത്ത്ും ചിരിച്ചു കുള്ളന്. 

ബ്രഹ്മാണ്ഡമാകധെ മനസ്സിലടക്കി തീവ്ര- 

ധ്ൃയാനൈകബന്ധനമിയന്ന മുനിക്കുതുല്യം; 

പാത്രംനിറച്ച നിജഭാണ്ഡമഖണ്ഡപാശ- 

ത്താലേ മുവക്കി നിലകൊണ്ടു നിതാന്തശാന്തന്. 

ഭാരം പരം പെരുകിനില്ലൊരു പാത്രഭാണ്ഡം 

പാരം ഞെരുങ്ങിയവനൊട്ടു കനിഞ്ഞെടുക്കോ; 

തിണ്ണം “ത്ധലം ത്ധലീരവങ്ങറംമുഴങ്ങി!ഞെടി- 

ക്കണ്ണ്ണഞ്ജസാ മുനി മിഴിച്ചു! സമാധിവിട്ടു!! 



തുലയളേരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

111. ര 

തിരിഞ്ഞു മുനി നോക്കവേ ഹ!ഹ!ഫ!മിന്നലൊന്നോടിയു- 

ഒ്ളലെരിഞ്ഞഥ വിറച്ചുട൯ കപടവൃത്തിയും, ഭാണ്ഡവും; 

എറിഞ്ഞു മുനിമുമ്പിലിട്ടവനൊരോട്ടമോടി! മന- 

സ്സലിഞ്ഞു പിറകേ ദ്രുതം മുനിയുമോടി ഭാണ്ഡത്തൊടും. ൧. 

4സഹോദര!സഖേ!ഭവാ൯ സപദി നില്ലം മത്സാഹസം 

സഹിക്കുക വഹിക്ക നി൯മഹിതഭാണ്ഡ്മെന്നുച്ചമായ് ; 

പറഞ്ഞു മുനി ഖിന്നനായ് ത്ധടിതിപാഞ്ഞിതക്കള്ളനേ 

ക്കടന്നുപിടിക്രടടുവാ൯ തനയനേ പിതാവാംവിധം. ൨. 

ഭയ്ദ്ദതപലായനറൃഥിതനായൊരാച്ചോരനേ 

നിതാന്തകരുണാന്ധനാമുനി പിടിച്ചുനിത്തി ക്ഷണം; 

“സഹിക്ക മമ സാഹസം തവ സമുദ്യമം ഞാന് വൃഥാ 

തടത്തോരപരാധി?"യെന്നരുളി വാത്തു ഹാ!കണ്ണനീ൪. ൩. 

വിളത്തു വദനം പരം ബധിരനായൊരക്കള്ളനേ 

പിടിച്ചഥ കലുക്കിയാമുനി പുണന്നു ഗാഡം മുദാ; 

ഒ്മുടിക്കരുതെടക്കനി൯വിമലഭാണ്ഡീമെന്നോതിയ- 

സ്സസാന്ത്വനദശാന്തരേ പ്രകൃതിശാന്തനായപ്പ മാന്. ര്. 

177, 

അയസ്താന്തസ്പര്ശാലൊരുവിശദസുചിക്ക സമമാ_ 

ക് ഖലന്നുണ്ടാസ്ത്ുന്നു ത്ഥടിതിപരചൈതന്യലഹരി! 

നമസ്താരംചെയ്താഗ്ലരുവരനു സാഷ്ട്രാംഗ,മവനാ- 

മഹാഭാണ്ഡം ഭേസി ദ്രതമഥ ഗമിച്ചാന് നിജവനം. ൧. 

അഹോ! വേദം, ശാസ്ര്രം ബഹുവിധപൃരാണങ്ങളിവയെ- 

ന്തഹോ! സാംഖ്യം, യോഗം, തപമിവയുമെന്തെന്തിവനുഹാ! 

ഭവാംഭോധിക്കങ്ങേക്കരയിലുടനെത്താന് തരണിയാ- 

യഹോ! ഭാഗ്യം! ഭാഗ്യം! ഗുരുകരുണമാത്രം മതിമതി. ൨. 

കനല്ത്തിയ്ക്കില് കാച്ചിക്കലുഷമഖിലം തീന്ന കനകം- 

കണക്കാ യോഗീന്ദ്ര൯ ഹിമഗിരിയില്വാഴ്ലേ, സകുതുകം 

അകസ്താലപ്പൂ ണ്യാത്രമമതിലണഞ്ഞാനതിഥിയായ് 

“ബിവേകാനന്ദനീ്ശ്രീയതിപതി പുകഴ് ത്തീ പുതുമയേ. ൩. 

പല്” ട്ട്ട്ട്ട്്്കടുകാടടടുത്തു്ട്ട്ടടട്ടടാടുത്്ിട? 
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മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

ന് ി ഇസ് ലാമികനവികരണം. ി 
ല്ര്കം ടെ കോട്ടി പാടടടാാ്സ് ത 

(കെ എം. സീതി ബി. ഏ. ബി. എല്., ഏം എല്. സി.) 

ക്രിസ്ത്വബ്ദം ൧൮-൦൦ തൃററാണ്ടോടുക്രടി ഇസ്ലാംലോകം 

അതിന്െറ അധോഗതിയുടെ അടിത്തട്ടിലെത്തിയെന്നു 
പഠയാം. എവിടെ നോക്കിയാലും ക്ഷയോന്മുഖവും അചേ 

തനവുമായ സാമുദായികസ്ഥിതികളായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടിരു 
ന്നത്. പെൌരരാണികഅറബികളുടെ വിദ്യയും സംസ്കാരവും 

പ്രായേണ നശിച്ചുപോയി. ഏതാനും പ്രഭക്കഠം ആഡം 

ബരങ്ങളില് മുഴുകിയിരുന്നുവെങ്കില് ബഹുജനങ്ങറം ദാരിദ്ര 
ത്തിലും ദുരിതത്തിലും കുളിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറയാം. സ്വ 
കലാശാലകഠം പലതും നശിച്ചുപോയിരുന്നു. ശേഷിച്ചവ 
തന്നേ ധനത്തിനെറയും വ്യവസ്ഥിതമായ ഭരണത്തിനെറ 

യും അഭാവം നിമിത്തം ക്ഷയിച്ച് ഉപയോഗശ്ുന്യങ്ങളായി. 

.ഭരണകായ്യഞാളില് സ്വേച്ലാധിപത്യം വേരുറച്ചുപോവു 
കയും അരാജകത്വവും രാഷ്ടീയവധങ്ളും അവിടവിടെ തല 
പൊക്കുകയും ചെയ്ത. തുക്കിയിലെ സുല്ത്താന്മാരും ഇന്ത്യ 
യിലെ മുഗഠംരാജാക്കന്മാരും രാജകീയാധികാരങ്ങം സംര 
ക്ഷിച്ചുപോന്നുവെമ്മിലും പ്രാദേശികഭരണക ഃ 
ത്താക്കഠം തങ്ങളുടെ അധികാരലാഭങ്ങഥം വ 
ദ്രിപ്പിക്കുവാനാണു കായ്യയമായി യത്തിച്ചിരുന്ന 
തര്. തന്നിമിത്തം രാജ്യത്തില് വേണ്ടുവോളം 
സമാധാനവും സ്വൈരവും ഇല്ലാതെയായി. 
പൊതുജനം ഭരണാധികാരികളുടെ കി 
ഴിൽ കേവലം നിസ്സഹായരായി വത്തിക്കേ 
ണ്ടിവന്നു. ജനങ്ങളുടെ പരിശ്രമശിലത്തി 
നും ഉത്സാഹത്തിനും ക്ഷതം സംഭവിച്ചു; ത 
ല്ഫഥലമായി കൃഷിയും കച്ചവടവും ഒന്നുപോ 
ലെ ക്ഷയിച്ചു. 

മതസംബന്ധമായ നിലയും ഇതുപോ 
ല്വെതന്നെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. മുഹമ്മദു 
.നബിയാല് പ്രബോധിതമായ ഏകദൈവവി 
ശ്വാസത്തില് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പിഴച്ച 
വേദാന്തവാദങ്ങളും പടന്ന പിടിച്ചു. ദേവാലയങ്ങളില് 
അ.രാധനയ്മഛ, പോകുന്നവരുടെ എണ്ണണം. ചുരുങ്ങിയെന്നു 
മാത്രമല്ലാ, അവയെ കേടുപാടുകഠം ക്രടാതെ നിവത്തേണ്ട 
താണെന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ആളുകഠംക്ക തുലോം ഇല്ലാ 
തായി. അജഞന്മാരായ ബ്ഹുജനങ്ങം ജപമാലകളും 
മന്ത്രശക്തിയാല് പരിപൃൂരിതങ്ങളെന്നു വിശ്ചസിക്കപ്പെട്ടി 
രുന്ന ചില ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ചും, നിരുത്തരവാദികളും 
കപടന്മാരുമായ ചില സന്യാസിമാരുടെ വാക്കുകളെ വേദ 
വാക്യങ്ങളായി ഗണിച്ചം യഥാത്ഥമതത്തില് നിന്നു എത്ത 
യോ ദ്രരത്തില് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു. ഖയ൪ ആനിലെ 
നൈതികസിദ്ധാന്തതളെ അവര് പാടേ വിസ്തരിച്ചുക 

ഉത്തു. കള്ളം കറപ്പും ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്പ്യദായം 
പരക്കെ പടന്ന പിടിച്ചു. വ്യഭിചാരവും ഭയംകരങ്ങളായ 
മറ൮ പല ദുഷ് കൃത്യങ്ങളും നാടൊക്കെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന, 
പരിശുദ്ധനഗരങ്ങളായ മക്കയും മദീനയും ക്രടി മേല്പറഞ്ഞ 
ട൪ഗ്ശണങ്ങറംക്കിരയായിത്തിന്നു, ്ഥേഇജൂ്? എന്ന പുണ്യ 
കമ്2ത്തിന്െറ ഉദ്ദേശവും ആവശ്യവും വിസ്മരിച്ച് അതിനെ 
“കേവലം നിരത്ഥവും ദുഷ്ഠരമ്മങ്ങഠം ചെയ്ത്ാനുള്ള ഒരു രംഗവു 
മാക്കിത്തീക്ഷവാ൯ പലക്ടം തോനിത്തുടങ്ങി. ചുരുക്ക 
ത്തില് ഇസ്ലാമിന്െറ യഥാത്ഥമായ ജീവ൯ അപ്പത്യക്ഷമാ 
വുകയും കേവലം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും യന്്രസമാനമായ 
ചില ബാഫ്യചടങ്ങുകഠം മാത്രം ശേഷിക്കുകയും ചെയ്ത. ഇന് 
ഇരുട്ടടഞ്ഞ ആപല്ഘട്ടത്തില് വിശാലമായ അഠറേബ്യ൯ 
മണലാരണ്യത്തില് നിന്നു ഇസ്ലാമിന്െറ ആ തൊട്ടിലില് 
“നിന്നു. മുഡ്റിമീങ്ങളെ സന്മാശ്ശത്തിലേക്കു വ്വിളിക്കന്ന ഗംഭീ 

ശ്രീമാന് കെ. എം. സിതി. 

രമായ ഒരു ശബ്ദും കേറംകദമാറായി. പ്രസിദ്ധനായ മുഹ 
മ്മദുബി൯ അബ്്ദുല്വഹ് ഹാബ് ആയിരുന്നു പ്രസ്തത 
ആഹ്വാനത്തിന്െറ കത്താവു'. അദ്ദേഹം കൊളത്തിവിട്ട 
ആ പരിഷ്ട്രാരപ്രദ മുസ്ലിംലോകത്തിന്െറ വിദ്ദൂരഭാഗങ്ങ 
ളില് പോലും എത്തുകയും ഇസ്ലാമിന്െറ ആലസ്യത്തെ 
നശിപ്പിക്കുകയും, അതിന്െറ പൌരാണികമായ ക്രിയാശ 
ക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്ോോടുക്രടി ഇസ്ലാ 
മിലെ അതിമഹത്തായ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചും 
കഴിഞ്ഞു. 

മുഹമ്മട്ട് ബിന് അബ്്ദുല്വഫ്ഹാബ് അറേബ്യന് 
മരുഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നജിദ് എന്ന 
രാജ്യത്തില് ഏകദേശം ക്രിസ്ത്വബ്ദം ൧൭00-ഠമാണ്ടോടുക്രടി 
ജനിച്ചു. ചെവ്പ്പും മുതമ്ലേം ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലും മത 
നിഷ്ടയിലും അസാധാരണമായ വാസന പ്രദ൪ശിപ്പിച്ചി 
രുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ താമസിയാതെ ഒരു വിദ്വാനും 

ഭക്തനും എന്ന നിലയില് പ്രസിദ്ധനായി 
ത്തീന്ര. ചെറ്പ്പുത്തില് തന്നെ ഫജ് 
ത്ര കഴിക്കുകയും മദീനയില് താമസിച്ചു 

വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും പേര്ഷ്യാവരെ സ 

ഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം അദ്ദേഹം നാജി 
ദിലേക്കതന്നെ മടങ്ങി. തന്െറ ചുറവപാടും 
കണ്ടെ ഭയങ്കരസ്ഥിതികളാല് മനസ്സരുകി അ 
ത്ൃത്തമമായ ഒരു പരിഷ്ടരരണത്തിനു ദ്ൂഡ്ഥനി 
ശ്ചയത്തോടുക്രടി അദ്ദേഹം പ്രവൃത്തിരംഗ 
ത്തിറങ്ങി, അറേബ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും 

അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലം സഞ്ചരിച്ചു, ഒടുവില് 
നജിദിലെ ബലിഷ്ഠമായിരുന്ന സുഉരമുഗോത്ര 

ത്തിന്െറ തലവനായ മുഹമ്മദിനെ അദ്ദേഹ 
ത്തിനു ഒരു അനുചരനായിലഭിച്ചു. ഇതു മുഹ 
മ്മദുബി൯ അബ് ദുല്വഹ് ഹാണബിന്നു പൊതു 

ജനുദുഷ്ഠീയില് ക്രടുതല് വിലയും ലൌകികശക്തിയുംനല്കി. 
ക്രമേണ മരുഭൂമിയില് ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന അറബി 
കളെ ഇസ്താംമതസ്ഥാപകനായ നബി ചെയ്തതുപോലെ 
വൈദികവും രാഷ്ണ്രീയവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേല് ഒരു 
ഏകീകൃതസമുദായമാക്കിത്തിക്കകയും ൭ വാസ്തവ 
ത്തില് മുഹമ്മദുബി൯ അബ്ദുല്വഹ് ഹാബ്ബ് അദ്യഖലീ 
ഫാമാരായിരുന്ന അബൃബക്കര്, ഉമര് ഇവരുടെ ഒരു ശരിപ്പ 

കൃസൃതന്നെയായിരുന്നു. | 7817-ല് അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞു. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ അനുചരന് സുര് തന്െറ ആചാ 
യയന്െറ അ.ദര്ശങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുപോന്നു. നുജിദിലെ 
ഒഹ് ഹാബിരാജ്യം മക്കയിലെ പെരരാണികഖിലാഫത്തു 
ഭരണത്തിനെറ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. തനിക്കു വലുതായ 
സൈനികശക്തിയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സുമരട്ട് എപ്പോഴും 
പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും തനെറ പ്രജ 
കളുട്ട ന്യായമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ഒരിക്കലും കൈകട 
ത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തപോന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണം 
ശക്തിയും നിതിയുമുള്ളതായിരുന്നു. വഹ് ഫാബി സ്ല്യായാ 
ധിപന്മാര ശേഷിയും വിശ്വസ്ത്രതയുമുള്ളവരായിരുന്നു; ക 
വച്ചു തീരെ അജ്ഞാതമായി; പൊതുജനസമാധാനം അ 
തയും നന്നായി പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസം ശ്രദ്ധാ 
പൂവം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; ജനവാസമുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തും 
ഓരോ വിദ്യാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു; ബദധയിഗോത്രങ്ങറാക്കു 
പ്രത്യേകം അദല്യാപകന്മാരെ അയുച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തി 
രുന്നു. 

നുജിദ് രാജ്യത്തെ ഏകീകരിച്ചതിന്നുശേഷം സുത 
ത്തന്നെ അാത്ത്നാത്ത 

& ന്നും മഴ സി൨ിര് 0 വടി, എന്ന ഗരന്ഥടത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏഴുതിയതു 

ല്ല 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ഇസ് ലാംലോകത്തെ പൊതുവെ പരിഷ്ടരിക്കുവാ൯ സന്ന 
ഭധാനായി. ആദ്യമായി ഹിജാസിലെ പരിതശുദ്ധനദഗരങ്ങളെ 
അദ്ദേഹം സ്വാധീനമാക്കി. 1 9-ാംതൂററാണ്ടിന്െറ ആരം 
ഭത്തിലായിരുന്നു അതുണ്ടായത് . 1814-ല് സുഉരദു കാല 
ഗതിയടഞ്ഞു. സിറിയാ സ്വാധീനമാക്കുവാന് വേണ്ട ഒരു 
ക്ങ്ങഥം ചെയ്തകൊണ്ടിരിക്കവേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ മരണമുണ്ടായതു് . വഹ് ഹാബിപ്രസ്ഥാനത്തെ 
തടയുവാന് തുക്കിസുല്ത്താ൯ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധിപതി 
യായിരുന്ന മുഹമ്മദലിയോടാവശ്യപ്പെട്ട. മുഹമ്മദലി ഒരു 

വമ്പിച്ച സേനയ്യോടുക്രടി പുറപ്പെട്ട വഹ് ഹാബിസൈന് 

ങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫിജാസില്നിന്നു അവരെ തീരെ 
ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഒഹ് ഹാബിസാമ്രാജ്യം അപ്ര 

തൃക്ഷമായി. എന്നാല് ഒഹ് ഫാബീപ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ 
തആത്മീയഫലങ്ങള്ം ലോകത്തിന്െറ നാനാദാഗങ്ങളിലും 
പ്രചരിക്കുകയും ഇസ് ലാമിന്െറ യഥാത്ഥസിദ്ധാന്തങ്ങളെ 

പുനജ്ജീവിപ്പിക്കവാന്൯ തീവ്രമായി യത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നവക്കെല്ലോം വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിത്തീരുകയുംചെയ്തു. 

1 9-൦ തൃററാണ്ടെ മുഴുവനും നുജിദ്ദ ഇസ് ലാംലോകത്തിനെറ. 
മറ൨ ഭാഗങ്ങളുമായി പ്രായേണ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാ 
തേയാണു പിനീടുട കുഴിഞ്ഞുക്രടിയതുളു്. എന്നാല് 20-5൦ 
തൃററാണ്ടില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കളിപ്പാവയായിരുന്ന 
ശരീഫ് ഹുസൈന് ഫിജാസു രാജ്യത്തെ തന്െറ മുഭരണ 
ത്തിന്നും കുതന്ത്രങ്ങഥംക്ടം കേളീരംഗമാക്കിത്തീക്മകയും 
ഇഡ്്ാംലോകമാകമാനം അസംതൃഹ്മായി ഭവിക്കുകയും 
ചെയ്തു ഫട്ടത്തില് നജിദിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാ 
രിയായ സുല്ത്താ൯ ഇബ്നു സുഉരദു ഹിജാസിനെ കീഴ 
ട്രക്കി ഒരു യഥാത്ഥമായ ഇസ് ലാമികഭരണത്തിന്നു അധിന 
മാക്കിത്തീത്ത കഥ എല്ലാവക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലൊ.. 
ഒഫ് ഹാബിപ്രുസ്ഥാനമെന്ന പേരല് അറിയപ്പെടുന്ന ആ 
മഹാസംരംഭം ഇസ് ലാമിനെ അതിന്െറ ആദിമപരിശുദ്ധി 
യോടെ ലോകത്തിനു ദൃശ്യമാക്കിത്തിക്കവാനുള്ള തീവ്രമായ 
ഒരുദ്യമംമാത്രമാണ് . അതു ഒരു നവീനപ്രസ്ഥാനമേ അല്ലാ. 
അതു ലോകാഭിവൃദധിക്കു ഒരുവിധത്തിലും പ്രതിബന്ധമല്ലെ. 
ന്നല്ല, അതിനെ ത്വരിതകരമാക്കിത്തിക്കവാ൯ സഹായി 
കമന്നു ഒരു വലിയ ശക്തിയാകുന്നു. 

ഫില്ല്? 
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ത 

ഷി ാ പൈയര മഹരഷി. 
ജു 
ലി ൫൫൫൫൫൫൫൫൫൫൫൫൫൫൫൭൫൫൭൫൫൫൫൫൫൫൭൫൭൭൭൭൭൭൭൭൭൪൭൭൭൭൭൭൫൭൫൫൭൭൭൭൭൫൭൫ 

മലയാളരാജ്യം ധ്ശേഷാല്പ്രതീ.. 

൫൫൫൪൪൫൫൧൫൫. 
2 

(ഉളള എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യര് എം. ഏ. ബി ഫ്യല്.., എം. ആര്. ഏ. എസ്സ് ]] 

കൊല്ലം ഏഴാംശതകത്തിന്നെറ ത്തരംഭത്തില് കേരളം 

രക്ഷിച്ചിരുന്ന ശക്ത൯ സാമൃതിരിപ്പാടുതമ്പരാ൯ ഒരു വിദ്വ 

ജജനപക്ഷപാതിയും വിജമ്താനഭണ്ഡാരവുമായിരുന്നു. അദ്ദേ 

ഫത്തിന്െറ പ്രസിദ്ധമായ പണ്ഡിതസദസ്സ്റിനേയും അ 

തിനന്െറ അംഗങ്ങളായിരുന്ന പതിീിനെട്ടരഷവികളേയും 

പററി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷാഭിമാനികഠം അപുദ്യമായി 
രിക്കും. ഈ പതിനെട്ടരക്കവികളിലെ അരക്കവിയാണ് 
മണിപ്രവാളകവിവേധസ്സായ പുനംനന്നൃരി. ഇവരുടെ ക്രടട 

ത്തില് അത്യധികം പ്രശസ്തിയോ 
ടടക്രടിശോദിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഉജജ്വ 
ലരത്നങ്ങളാണ്' ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ര്രി 
കളും കാക്കശ്ശേരിഭട്ടതിരിയും. ഒട്ട 
തിരിയുടെ യഥാത്ഥനാമധേയം 
ദാമോദര൯ എന്നായിരുന്നു. ഈ 
മഹാസദസ്സിലെ അദധൃക്ഷപീഠം 
അലക്കരിച്ചുവന്നതു് 4ജൂഷിറഅഥ 
വാ “മഫഷീി” എന്ന പാവനബി 
രുദത്താല് പ്രശോദിതനായ 
പൈയ്യൂര് (അച്ഛൂ൯) ഭട്ടതിരിപ്പാ 
ട്ടു" ആയിരുന്നു. ആ പുണ്മൃശ്ശോ 
കന് ഒരു വൈദികമൃഡാമണി 
യും ശാ ാചസ്സുതിയും സാ 

ഫിത്യമര്മ്മറേഭിയും ആയിരുന്ന 
തായിക്കാണുന്നു. മിഥൊമത്സരി 
കളെളങ്കിലും പരസ്റരം നിരതിശ 
യമായ സ്റ്റേഹബഫഹുമാനങ്ങളോടു 
ക്രടി പെരുമാഠിവന്ന ഉദ്ദണ്ഡനും 
കാക്കശ്ശേരിയും മഹഷീിയുടെ അ 

പദാനങ്ങളെ അഹമഹമികയാ 
അനുകീത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . അ 
വരുടെ പ്രശസ്തപദ്യങ്ങളില് 
ഏതാനും ചിലതു് ഉദ്ധരിച്ചു 
ഭട്ടതിരിയുടെ മഹിമാതിശയ ു 
ത്തെ ദിങ് മാത്രമായി പ്രദര്ശി 
പ്പിക്കുന്നതിനാകുന്നു ഞാന് ഈ 
ലേഖനദ്വാരാ ഉദ്യമിക്കുന്നതു്. ശാസ്ര്രികളും ഭട്ടത്രീരിയും 
മാത്രമല്ല, പതിനെട്ടര മഫാകവികളും, പലപ്പോഴും പൈ 
യൂ൪ മനയ്മ്ുല് ഒന്നിച്ചുക്ൂടുകയും സാഹിത്യവിഹാരത്തിലം 
ശാസ്ര്രവിചാരത്തിലും ഏപ്പെടുകയയാ ചെയ്തുവന്നതായി ഐ 
തിഫൃം ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് . ഉദ്ദണ്ഡനെറ ക്രിയാഗുഫ്ചത്തി 
ന്നുദാഹരണമായ ഒരൊററ ശ്ലോകമാണ്ട് താഴെ കാണുന്നതു് . 

% ദാനേ ച കല്പവൃക്ഷം 
സവജ്ഞത്വേ ച ചന്ദ്രഖണ്ഡധരം 
പൈയുൂരാഡ്യ? മഫഹഷേ! 
കവിതാമാഗ്ലേ ച കാളിദാസം ത്വാം. 

മല്ലികാമാരുതത്തിലും ആ മഹാകവി മഹഷിയെ, 

4ുദ്ദണ്ഡം രംഗനാഥസ്പതമലഭത യം 

രംഗദേഷീ തഥാംബാ 
ത്രൈവിദ്യേശോ മഹഷീിര്ന്നിരവധിമഹിമാ 

യദ്ധിതേ ജാഗരൂകഃ 
തസ്യ ശ്രീവിക്രമാജ്ഞാബഹുമതിരചിതേ 

മല്ലികാമാരുതേസ്തി൯ 
സദ്യഃ പ്രാഗാദ്ദശാനാം പ്രകരണതിലകേ 

നിഷ്ടുളങ്കോയമക;."? 

ശ്രീമാന് ഉമ്മര് എസ്സ് പാ 

എന്ന പദ്യത്തില് കൃതജ്ഞതയോടുക്രടി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്.. 
തന്െറ പിതാവായ രംഗനാഥനും മാതാവായ രംഗാബയ്യു. 
മപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്തൂതിപഥത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നതു. 
തന്െറ ഫിതത്തില് ജാഗര്രകത പ്രദ൪ശിപ്പിച്ചുവന്ന ത്രൈ 
വിദ്യേശനായ ഈ മഫഷീിയാണ്്.. 

കോകിലസന്ദേശത്തിലും 
അനുസ്തരിക്കുന്നുണ്ടു. 

ശാസ്ര്്രികഠം മഫഹഷിയെ. 

4കിഞ്ചില്പൃവാരണഖളളവി 
ശ്രീമദധ്യക്ഷയേഥാ- 

സ്തന്മീമാംസാദ്വയകലഗുരോ- 
സ്തൃത്മ പുണ്യം മഹഷേഃ 

വിദ്വദ്യന്ദേ വിവദിതുമന- 
സ്യാഗതേ യത്ര ശശ്ച- 

ദ്പ്യാഖ്യാശാലാവളഭിനിലയ- 
സ്തറിഷ്യുതെ കീരസംഘഃ. 

ശാസ്രൂവ്യാഖ്യാഹരിഹരകഥാ 
സല്കഥാഭ്യാഗതാനാ- 

മാലാപോ വാ യദി സഹ ബു 
ധൈരാക്ഷിപേദസ്യ ചേതഃ 

തദ്വിസ്രബ് ധദ്വിജപരിവ്ൃതേ 
ന്ദിഷ്കുടാദ്രൌ നിഷണ്ണഃ 

കോക്രയേഥാഃ; സ ഖല മധുരാം. 
സുക്തിമാകര്ണ്ദയ തുഷ്യേല് 

മൂ്രാഫൃയക്ലൂന്ദഃസ്ഥിതിമയി മയാ 
ശോഭനേത്രേ നിയയക്തം 

ശ്രാവ്യംശബ്ബദസ്തരസസുമനോ.-- 
ഭാജമഭ്രാന്തവൃത്തിം 

ഭൂരപ്രാപ്യാപ്രശിഥിലമിവ 
ത്വാം സഖേ? കാവ കല്പം 

ധീമാ൯ പശ്യേല് സ യദിനനു.- 
തേ ശുദ്ധ ഏവ പ്രചാര? 

കം ടം പാം. 

മേശ്വായ്യരം 

പോക്കെം എന്നു സ്ഥലത്തെയാന്നു പയ്യൃര്മന അല, 
ക്കരിച്ചിരുന്നതു മഫഷി പൃവമീമാംസയിലം ഉത്തരമീമാം 
സയിലും ഒന്നുപോലെ നിജ്ണാതനായിരുന്നു എന്നും, ശാസ്രു, 
വാദത്തിനായി അവിടെ ചെല്ലന്ന വിദ്വാന്മാരെ ആമന 
യ്ല്രലെ കിളികംപോലം മടക്കിവിട്ടിരുന്നു എന്നും, മധുര 
മായ സുൂക്തി കേട്ടാല് ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതു അദ്ദേഹ 
ത്തിനെറ ധമ്മമായിരുന്നു എന്നും, യാതൊരു കാവൃത്തിനും, 
കേരളത്തില് ശ്രദ്ധമായ പ്രചാരം വേണമെങ്കില് അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ അഭിനന്ദനം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നും ഇത, 
പദ്യങ്ങളില്നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് . മഫഹഷിയുടെ പുത്ര 
നായ പരമേശ്വരഭട്ടതിരിയും ഉദ്ദണ്ഡനന്െറ പ്രിയസുഹ 

ത്തായിരുന്നു. മല്ലികാമാരുതത്തില് പരമേശ്വരഭട്ടതിരി 
ഉദ്ദണ്ഡന് നല്ല്റിയ ഒരു പ്രശംസാപദ്ദംക്രടി ഉദ്ാരിച്ചുകാണു 
നുണ്ട്. താഴെക്കാണുന്ന ശ്രോക്ത്തില്നിന്നു മാനവിക്രമാ 
ഭിധാനനായ കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിപ്പാട്ടിലെ നിര്ദ്ദേശമ 
നുസരിച്ചാണ് ഉദ്ദണ്ഡന് മല്പികാമാരുതം നിമ്മിച്ചതെന്നു 
വിശദമാകുന്നുണ്ട് . ത് ആ 

നി 

ഖശ്ര്രീമന്നുദദണ്ഡ! വിദ്വന്! നിശമയ വചനം 
മാമകം കാമദോഗ് ധ്രി 

വാണീ നാണീയസീ തേ നനു വരകവിതാ 
ഭൂഷിതാ വാഗ്വിലാസേ? 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത - 

ഇരുട്ടിലെ വെളിച്ചം. ന; 

ത്സ 

(കാഠിപ്പഠത്തു കേശവ൯നായ൪ ) 

ശാരദസധാകരനുദിച്ചു പൊങ്ങാറായി 

ശ്രരിരുംം നീങ്ങാറായോരിരവിന് തുടക്കത്തില് 

കാളിഫട്ടത്തിലൊരു കാമിനി മനോജ്ഞമാം 

മാളികയ്യുച്ഛമേലുല്കണ്ഠിതയായിരിക്കുന്നു. 

അന്നുമഗ്ലാനമുണ്ടെ കേറംക്കുന്നു സഖസ്വപ്പ- 

സുന്ദരം നിശാമുഖമോരോരോ ക്ഷണത്തിലും. ' 

ശ്രീമാന് കററിപ്പുരത്തു കേശവന്നായര്. 

മന്ദിരാരാമങ്ങളിലഗ്ഗാനം ചുമന്നെത്തും 

മന്ദമാരുതനെന്ത്ോ മന്ത്രിച്ചു നടക്കുന്നു 

തെരുവു നിശ്ശൂബ്ദുമായ് തൃഷ്ണയില് വിവേകംപോ.. 

ലിരുളില് ചെവദീപമണഞ്ഞു വിളങ്ങുന്നു 

ആസന്നദേവാലയത്തിക.ല്നിന്നൊരു ധമ്മ- 

ശാസനം പോലെ ഫണ്ണാനിനദം മുഴങ്ങുന്നു. 

പാരിലെക്കഥയെന്തോ കാണുവാ൯ നഭസ്സുണ്ടു 

താരനേത്രങ്ങളെല്പാം തുറന്നു വിലസുന്നു 

രക്തനും വിരക്തനും ഭിന്നമാം വികാരങ്ങ- 

ഏുല്കടമാക്കിത്തീക്കലൊന്നത്രേ ഗീതാമൃതം 

പതിവായന്നേരത്തു കോംംക്ഷമഗ്ലാനത്തിയംല് 

പതിയും മനസ്സ്സോടുമുല്ക്കണ്ഠാവിവശയായ് 

മേടമേലിരുന്നിടടം ദൈവവഞ്ചിതയായ 

പേടമാ൯മിഴിയവളാശയെ ഫലിപ്പിപ്പാ൯ 

ഇനിയും വൈകിപ്പുതിനാളല്ലെന്നൊരുസ്പെട്ടു 

തനിയേ പറപ്പെട്ടാമസ്സധാനിധിനോക്കി. 

പുരുഷാകൃതി പൃണ്ട ശാന്തമാം രസംപോലെ 

മരുവുമൊരു യുവഭിക്ഷുവിന്൯ വസതിയില് 

എത്തിനാളവളുടനാശമ്കാഭയാഭികഠം 

തത്തിനു കരളോടുമൊട്ടിട നിന്നീടിനാഠം. 

തുറന്നാഠം കവാടത്തെ ഭിക്ഷൂവിന്൯ വേഷംപ്ൃയണ്ടു 

പിറന്ന നാദബ്രദ്മമന്നേരം കാണാന്റ്കുന്നു 

മുന്നറിയിപ്പു നല്കും പൃമണമണിക്കാററി൯- 

പിന്നാലെ പൃവേണിയുമവിടെ പ്രവേശിച്ച. 

“അമ്മേ! ഞാന് വണങ്ങുന്നേനേതൊരു ഭവദാജ്ഞ 

നിന്മക൯ ന്ദിവഹിച്ചു നിര്വൃതി നേടീടേണ്ടു 3 

ഉത്ഥിതനായ ഭിക്ഷു മതിമാ൯ കാലോചിതം 

കൃത്യമോത്തുടനേവം ചൊല്ലിനാ൯ വിനീതനായ് 

അമ്മന്ത്രം ഫലിച്ചുപോയ് കാമബാധകളൊഴി- 

ഞ്ഞുമ്മതന് മനോഭാവം പൃണ്ടവഠം മടങ്ങിനാഠം. 

നിഭൂതം ചന്ദ്രബിംബമന്നേരം പാരിന്നേക്ക 

നഭസ്സി൯ നമസ്ലാരമുദ്രപോല് പ്രകാശിച്ചു. 

അന്നവ ഭിക്ഷുവന്നു തെററിയാല് നരേന്ദ്രനെ? 

യെന്നിയേ വിവേകാനന്ദനെ? നാം കണ്ടീടുമോ ! 

തസ്താദപ്നായ സമ്യക്: പ്രക്രണമതുലം 

മല്ലികാമാരുതാഖ്യം 
കിഞ്ചിദ്്യഞ്ജ൯ രസാര്്രം വിരചയ വിധിനാ 

സല്കവേ! :സല്മ്രിയാം മേ? 

തദനന്തരമാണ് മുന്പ) ഞാന് സുചിപ്പിച്ച പരമേശ്വരടട്ട 
തിരിയുടെ പ്രശംസാപത്രം ചേത്തിരിക്കുന്നതു് . ഉദ്ദണ്ഡന് 
തുടന്നു പ്രസ്ലാവിക്കുന്നു:__ 

കേഥിതമപ്പേതന്മിമാംസക്ചക്രവത്തിനാ മഹഷിപു 
ത്രേണ..__ & 

വേദേ സാദരബുദ്ധിരുദ്ധതതരേ 
തക്കേ പരം കക്കശഃ 

ശാസ്ര്രേ ശാന്തമതി? കലാസു കുശലഃ 
കാവ്വയേഷു ഭവ്യ്യോദയഃ 

ശ്ലാഫൃസ്പല്കവിതാസു ഫംസ്വപി പടു 
ഭാഷാസു സത്വം ദസിതെയ 

സവോണ്ഡകവിപ്പകാണ്ഡ! ദദസേ- 
കെസ്ത ന വിസ്കരേരതാം!? 

1) കാക്കശ്ശേഴിടട്ടതി 1... രമെറ . സുമതീവിക്രമം “നാ 
ടക്േത്തില് മഫര്ഷിയെ ദക്തിപൂവം വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. ” 

്യേസ്തി൯ പ്രീണാതി വാണികരതലധിലസ- 
ദ്വപ്പകീത്തൌല്യഭാജാം 

സോതാ വാതാശനാധിീശ്വരവിശദശിരഃ- 
കമ്പസംഭാവിതാനാം 

വാചാം മൊചാമധൂളീപരിമളസുഹ്ൃദാം 
സവദാ നൈഗമാഗ്ചവ. 

ശ്രദ്ധാലുഃ കേരളക്ഷ്മാതലതിലകമൃഷി.- 
സ്സാഹിതീപാരദ്ൃശ്വാ.? 

എന്ന പദ്യത്തില് ഭട്ടതിരി അദ്ദേഹത്തെ മഹാകവി എ 
നും നിഗമാധ്വാവിങ്കല് ശ്രദ്ധാലു എന്നും കേരളതിലകമെ 
നും സാഹിതീപാരദ്ൃശ്വാവെന്നും മറവം പ്രശംസിച്ചിരിക്കു 
ന്നതു നോക്ക് 

ഇംഅനെയുള്ള മഹാനുദാവന്മാരായ കേരള്ബ്രാവമ 
ണ൪__ശങ്കരാചായ്യസ്വാമികളുടെ കുലമഹിമ പലപ്രകാര 
ത്തിലും, പാലിച്ചുംകൊണ്ടുപോഷന്നതിന്' വേണ്ട പ്രതിഭ 
യും പാണ്ഡിത്യവും തികഞ്ഞ സന്താനങ്ങം പണ്ടു' ഒരോ 
പുരുഷാന്തരത്തിലും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. 



2/൦ ൧൧൭/മ൭/ 4൪൮൬൩ ൧ നല്, 

കെൌതുകരംഗം. 

$ ₹ ടി 
കം മി യ്ക 

്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ 
വെക്കുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യയുവതി. 

മദാമ്മയുടെ പറക്കാനുള്ള 
പരിശ്രമം. 

ല് 

| 
88 

| 
1 

ഇംഗ്ലുണ്ടിലേയും ഇന്ഡ്യയിലേയും അമേരിക്കയിലേയും 
പരിഷ്ഠരിച്ച വ്ര്ര്രധാരണരീതി. 

5---- 



നം 4/7ലല0 ൪ ന .ിന്നധ/ 

പുതിയ ആഫ് ഗാന്ഭരണകത്മാവായ 
അമീര് നാദി൪ഷാ. 

റഷുന൯ രൂക്കിസ്മാ൯ 
ബൊക്കാറാ 

ഗസ്തിർ 
ഫഗാണി സ്ത്രാഠാ 

കാ൯ഡഹാ൪ 
കി 

അമാനുള്ളയുടെ സഹധമ്മചാരിണി, 
അഫ് ഗാണ്കിരീടംത്ൃലിച്ചു ഇപ്പ്യോ€ം 
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൩5൪൦ 0 ൨൭൧0, 1707 0൨൦ ൮൩൧ ൮01 25 ഡി 1൦00 

0021, ൩0 600 ലി 10 0൨൦ 62049 0 സവി യ ദ്ധോ; 

020 യാമി ൦ ൩൩൨൭൭. ൨11൨9൦ ഡി 2൦ ൩൦ ബില ലീ 

220നിര്നള 102 42൦ അനയ; 2൦ 80൦ സി ട൦൦ 00 11. 

170൨൭൨൦൧ ഴ൦ ൩൨൭൭൦ 61 02 11 ഞി ഡ൦ 29% ഇ% റി൦- 
665 100൩ ഡടലിയാട. സ് 7 ടി! മ്ഥ്വിം ൪ 1൩- 

ലിമ 0 12൦ 010 0 02 0൧. 1129൦ സി! 1൦ ൯0 00%4- 

810൨ 2025 റിഠഠില്നസ്്നള ഒളുപ്നട॥ ടഠവ്മ] ചനമളബ്ബബിട 120 

൩൦൩ യി്നളിനള 1മ്യിഴടെ . 

ഏം ആആആ. -6.ആ.-തം. തം ആം. ഞം... ആം. “ആം. യ. യും. ൩.൬... ൬. എ. ൭. ൩..-ആ. ൬.൬... ൭..-..-൭. ൭.൭൫ 

ഉം സില്ഠ്നേട 0൮ 2൨9൭൦ ഘി 1൦ 20൩ 10 സേലവ്ട്നളു 

റിട്ട, 11൨൦ മേഡ് 1നറ൮ബ്ഥു മഠ ഡ്വ൩൭॥0൩ 01 

ഭലീ 22001 ബി! ൦ ൨൦ അമി ല് ബട. ൨12൧9! 

6 ൩൩൩൦ 0 ഷോ 102 (300. പ് ലിശ്ചാഠധട ദേശേ ടലി! (൮ ൨ 6൭൨ 

029 റഠ൦ളുട ൧൩0 റിസ സ നിദ 19൦ 9൨ 100൩ 

നാ പിമള്ട. 1൨9൦ ൩൩ 26 ൩൦ സേമ്മേ ൨0൭9 ൨ 2൦ 

1526 0 90൩31൦ ഉറടദടേടി൩, 201 1൨൦ സപ്ലി ്ി൩ 01 

ലിന റഅബ്ടിവിന 10 ൩൭൩ 0 10 0൩൭൩. 12൦ ഭണബ്ടം ൨ 

8611-10 മു രാഒടിദ% 0൩൩൦ 0൩൦ 0] ഗം ട്ധാി- 

0112. 146 സലി ൦ 10൩ ൧0 27010൮11, ൩0൩൧0൦൩0൮5, 01- 

19:൩0 ൨൮/ ഡു ദേ, വസ, 0931, നബ്ബ്ലി 

ഥര് സരി സസി ബി ലി ഉടിട॥, 0 ന ടിമി 1൦ 

൧100൭൦ ലി! 
൨൦ ഭി 0 00൩൧0 ൩0 സ്ിടബ്, ൨൦ സവിഴ്ഥള ൨ 61% 

0൩൭ 1൮൦ ഠഅ്വിട 1000ധിമളു 2100൩ 2 ലിടഠ. 

ഒറി ഒട, ൧൦ റിട്രാ്യ 0 111൩93 ൭൩0 ഒഴി സിറി ൨൭൭൭൦ 60൦0. 

240 ലു, 20 ടു റോ1ദ്ധ!ഭ, ൯0 1പ09ടെ ൧0 ൩! 

ന ലലിട ൭ റോശടമ്മ്മലളിഠ൩ ദിഡോധലിു 0 0൦ ഖിടംറി. 

൭.൭. ൭.൭. ൭. യ... യ. ൭...“ “൭... “ആ... ൮. യ... യ..യു..൭ 

101 1൩൦ 11൨0൦0 ള്7ല്ാ1വ, 
പ്്ിനബ്ട 5൩൭൧51൨൧05. 
160100൦10൨ 0 018 171൨0008) 

14ധിുണസ്വട 10 1/6 12൦, ൨1൨ ലവ്ടിര് 
ബ4-0007 ടട, 

21010551! 070൦79, 

01 ചാര് ബല 2പ്പിഡ്ധന്ട, 

വിപി സിം, 

11൩൩ 8110 ല് ഖി 6 ടന 

119൦ ടെട്ഭ്ധ ॥0 ൧മ൮ബെ7 
ഇലെ ൦. 

210(ഠ- 

121൨3൦ 12൬7 ൭ യി 10: -- 

1 1൫൫... 16 28൭൭. 
(൫൦10 ദന്ം്ഷ്ട്ട) 

൧സ്ട്ട 6110൦1 

(വ്യ & ദയമ്്ഡന.) 

മുസ 24൦ ശശ്ഡ്ഥഫ് കാക്ക 

2777 2770മഥം അക്ഷമ്സഥാം 

ഡഥപ്മവാട സമര മറാതരക്ന. 

ദിച്ദദ 51൮൪10 ബി ചി! ൦ അര് 
൫൭09950൩63 

0൨ ഡു ഖു 47൩8 ച. 22. 000 7. ൮. 

ആ...ആ... ൭.൭... ൬.൮... യം... മം. ൫.൫... ൫.൭. യം. ഡാ ൫... ൬. ആയം. രം... 
൭-൭. യും... ആ... ആആ... ആ. ൭. ൭. ൭..൬.. ൮. ൭... ൭.൭... “യു... ..൭...൬..൭ 

28121114൧൧. 

101 ൧.1, ൧,019 ൧൬ 22,1149. 

45, 10. 2൦൦ 2൦%. 

൧൧൧. 1111൮ ദ്വി, ധി; 

൧370൧: ॥11,0, 
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ന 6൦-൦൦] ക്ക വിൻ 
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നി 

ടു 4-4 ട്ടു ടോ ടം ടോടടം ൫൦, യ 
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24 ടീല/മയധി൪ 42% ഗി. 

സ്വര്ഗ്ഗുസ്ഥരായ കേരളസാഹിത്യനായകന്മാര്. 

(00൨500-500--500-500-500-ാ00-5055-500---50 55-00, പ്പ 

ടാ ട്ടാ: 0--55ാ00--ടാ00-5-5-500-5-5---50065-5-5-00 വഠടകോഠാടടാാധാ-%0--50025555005--550055500--500-5ടറാടാടാറാടാടാറ 0-5) 

കേരളപാണിന്ദി എന്ന അപരാഭിധാനത്താല് കേരളകാളിദംസന്നെന്നും കേരളത്തിലെ ൧3) സാഹി ആശയഗാംഭീയ്യയത്തിലും തത്വചിന്തയിലും കേരളീയ 
അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രൊഫസര് തൃത്തിന്െഠ പിതാവെന്നും കൊണ്ടാടേപ്പെടിരുന്നു. കവികളില് പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അഷിച്ചിരുന്ന 

[ | ) [ 
ഏ. ആര്. രാജരാജവമ്മകോയിത്തമ്പുരാ൯ കേരളവമ്മ വലിയകോയിത്തന്മുരാ൯ മഹാകവി കുമാരനാശാന്. 

സി. എസ്. ഐ. 
00.---5ോ00......---500.ടാ00........500ടടാറ006.......ൌറ00.൦൦.....ോറ00 അ ല്തെ് മട്ടം പാടാ ണാ 

കേരളീയ ആഖ്യായികാകാരന്മാരില് പ്രഥമസ്ഥംനം 
വഹിച്ചിരുന്ന സാഹിതൃകശലന് 

പി സി. വി. രാമന്പിള്ള. 
0-500-50 00ടോഠ-500555005555005-500-55500-ാറ 

കേരളത്തിലെ സാഹിത്ൃയവിമശകന്മാരില്അദ്വിതിയനും താന് നടത്തി 
യിരുന്നപത്രത്തിന്െറ പേര്കൊണ്ടു സുപ്രസിഭ്ധനുമായിത്തീനിട്ടുള്ള 

% ച സ്വദേശാഭിമാനി? കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള. 
ഠടോടാറാടാടാഠാടാടാഠാടാാശടാടാഠാടാാ 
015ട% 022555005550055005500-50055025---500.--5502.-55200--500-5-50ാ0-5-550 5505-50-55 ഠാട്കോ07' 

-ടടോവനതാറങ്കാാഗടോടാഥടോടോടാറാടാടാഥടാടാധടാടാഗട്ടാ(ധടാറടാടഗടോ 0൧ആ്000-5-55ോ0,. 
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[ 
| കലാവിലാസം. | 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

തരതതതത്തായതതതതത്ളതതതത്തത്തതതതതളതളെ [ 1 

(എം. രാജഠഠജവമ്മ എം. എ. ബി. എല്.) 

സരന്ദയ്യം, ലാവണ്യം, ആഹ്ലാദം, സൌഹാര്ദ്ദം. 
എന്നുംമറവമുടം സംസ്തൃതപദങ്ങളും, അഴക്, ഒളി എന്നും 
മറവമുള്ള ഭാഷാവാക്കുകളും സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കു . 
സ്വോഠം കലയുടെ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതവയിലാണെന്നു 
നാമാരും അത്ര ഗെൌനിക്കുമാറില്ല. സ്വതസ്സിദ്;മായ രാമ 
ണീയകംകൊണ്ടു പ്രകൃതിദേയി നമ്മെ സറ്ദാ ഉപചരിക്കു 
ന്നതറിയാന് ശേമുഷിയുള്ളവര് മാത്രം അതറിയുന്നുണ്ടാവും. 
സനന്ദയ്യും എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ആരായുന്നവക്ട 
നരോത്തമരൂപത്തില് അതു പ്രത്ൃക്ഷമാകുന്നു. ചിത്രകാ 
രനും, ശില്പിയും, കവിയും, ഗായകനും മാനുഷചൈതന്യത്തെ 
അഭിമുഖീകരിച്ചല്ലാതെ കലകളെ പുലത്തുന്നില്ല. ആ 
ദിവ്യചൈതന്ൃത്തിന്െറ ആവിഷ്ടരണംതന്നെയാണ്' ആന 
ന്ദത്തെ ഉളവാക്കുന്നത്. കതിരവനുഷസ്സില് ചെരുംതിരു 
“കളെ നാലുപാടും വിതറി ലോകാന 
ന്ദമുളവാക്കി അന്തിവേളയിത അവ 
യെ തന്നില്തന്നെ പിന്തിരിക്കുംവ 
സും, അന്തരാത്മാവില്ന്ദിന്നു സവ്വ 
തോമുഖമായി പ്രസരിക്കുന്ന ഭവ്യ 
ചൈതന്യകിരണങ്ങം പദാത്ഥങ്ങ 
ളെ സംവരണംചെയ്ത പ്രതിനിവത്തി 
മ്9മ്പോഴ്ചണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തെയാ 
ഞ് നാം കലയെന്നു ന്നിവചിക്കുന്ന 
തു്. ആനന്ദസ്വരൂപമായ കലയ്യ്ചം 
ബ്രഹ്മത്തിനും യാതൊരു ഭേദവും ക 
ല്ലിച്ചുക്രടന്നതല്ല. ഉച്ചസ്ഥയായ കല 
യുടെ മാഹാത്മ്യമറിയാന് സാധാര 
ണക്കാരെക്കൊണ്ടു് അസാദ്ധ്യമാണ്. 
അതിന്െറ അംശാവതാരങ്ങളെന്നോ 
ആഭാസങ്ങളെന്നോ പറയാവു ഇ 
നരിയനിഷ്യങ്ങളായ ആനന്ദലേശങ്ങ 
ളെയാണു നാം കദൂകളായി ഗണി 
വരുന്നതു് . ലോകസ്തൃഷ്ടിയില് ബ്ര 
വമത്തിനു മായാവേശമുണ്ടാകുന്നുവെ 
ന്നു വേദാന്തികളും പുരുഷപ്രകൃതിസ 
മ്മേളനമുണ്ടെന്നു സാംഖ്യരും ത്രിഗു 

ണങ്ങളുടെ ക്രട്ടിംലെര്ച്ചയുണ്ടെന്നു 
(നൈയായികരും ഗുണദോഷസമ്മിശ്ര 

മുണ്ടെന്ന് ഇതരമതസ്ഥരും പറ 

യ്സുതിനെറ സാരമാലോചിച്ചാല്, 
സൌന്ദ്യൂത്തിന്െറ, അതായതു കലയുടെ ഉച്ചനീചാവസ്ഥ 
കളെ കറിജ്മുന്നതുതന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാന് വളരെ 
വ്യാഖ്യാനമൊന്നും വേണ്ട. പരമാനന്ദത്തിനു പ്രാകൃത 
സമ്ചക്കമുണ്ടായി പ്രാപഞ്ചികതോതുകളെക്കൊണ്ടു് അളന്നു 
'നിയമിതമാകുമ്പോഠം, ജാതിദഭൂഷ്ലനായ ഉത്തമകലജാതനെ 
ന്നോണം, ഫിനോപാധികറം ചേന്നു വിലക്ഷണത വരുന്നു. 
എങ്കിലും പൃവദശാനുസ്തരണദ്വാരാ ഉത്തമത്വലാഭോന്മു 
ഖത്വം വിട്ടുപോകന്നില്ല. അധഃപതിച്ച ആനന്ദത്തിന്െറ 
.താദാത്മ്യസിദ്ധിക്കുളള പരിശ്രമത്തെയാണു് നാം കലയെന്നു 
വൃയവഹരിച്ചുവരുന്നതു്. എപ്പ്പോഴൊരിക്കല് ഉല്ഗതിക്കുക്ള. 
ആഭിമുഖ്യം നിലച്ചുപോകുന്നുവോ അപ്പോം കലയുടെ 
പ്രാണന് പോയതായി ഗണിക്കാവുന്നതാഞ്ഞ്. 

ആനന്ദത്തിനെറ ലക്ഷണമെന്തെന്നു മഹാപണ്ഡിത 
ന്മാക്ദപോലും നിവചിക്കാ൯ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതു പിടി 
കിട്ടാത്ത ഒരു പദാത്ഥമാണ് . അന്തരീക്ഷം ഒരു പദാത്ഥ 
മാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും. കടല്ക്കരയില്നിന്നു 
നോക്കുമ്പോഠം അതു ഭൂമിയെ സ്ററ൪ശിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമു 
ക തോന്നുന്നു. എന്നാല് അതിനെ സ്റര൪ശിക്കാന് മുന്നോട്ട 
പോകുന്തോവം അതും അകന്നു പോകുന്നതല്ലാതെ ഹസ്ത 
ഗതമാകുന്നില്ല. എന്നതുപോലെ ആനന്ദത്തെ ഗ്രഹിക്കാന് 

ശ്രീമാ:൪ ഏം. രാമ:രാജവമ്മരാഠ:ോ. 

പോകുന്തോവം അതു നമ്മുടെ പക്കല് കിട്ടാതെ തഴുകി 
്പോകുന്നു. സനന്ദയ്യം ആനുന്ദമയമാകന്നിമിത്തം അതിനെ 
പിടിത്തംക്രടാ൯ പ്രയാസമാണ് . അംശാനുഭവം ഉണ്ടാ 
കാതെ വരുന്നുമില്ല. 

പിടികിട്ടാതെ മായാവിയായിരിക്കുന്നതിനെ തേടിന 
ക്കുന്നതു മുഡപ്രവൃത്തിയല്ലേ എന്നു പലരും ശജ്ചിച്ചേക്കാം. 
എമ്മിലും അതു നമ്മുടെ സകലപ്രവൃത്തികളിലം വ്യാപിച്ചി 
രിക്കകൊണ്ടും, തദഭാവത്തില് സകലതും നിശ്ചേതനമായി 
തീരുകകൊണ്ടും അതെന്തെന്ന് അറിയാനുള്ള കൌതുകം 
മനഷയന അവജങ്ജ്യമായിത്തീനിരിക്കുന്നു. അതിനെ 
പ്പി ചച്ചെയുമ്പോഴ്ചണ്ടാകുന്ന ആകാംക്ഷകഠം പലവിധ 
മാണ് . എനത്തുകൊണ്ടാണ്് നാം ഒരു പദാത്ഥത്തെ സുന്ദ 
രമാണെന്നു കല്ലിക്കുന്നത്ള് . ചിലതിനു ലാവണ്യയമുണ്ടെന്നും 

മറവ ചിലതിന്” അതില്ലെന്നും പറയു 
ന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ് 3 രമണീയപ 
ഭാത്ഥങ്ങംക്കു തമ്മില് എന്തെകിലും 
സമാനധമ്മമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് 
അതെന്ത് ? അതെങ്ങിനെ നാം മന 
സ്സിലാക്കുന്നു? 

ലാവണ്യയകലയെന്നൊന്നുണ്ടെ 
ന്നുള്ളതില് ആക്കും വിപ്രതിപത്തി 
യുണ്ടാവില്ല. അതു് അന്ത്ഭസ്ഥമോ 
ബഹിഷ്ഠമോ എന്നുള്ളതിലാണു ത 
ക്കം. രണ്ടുംക്രടി ചേന്നതാണെന്നാ 
ണു നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം. രണ്ടിലും 
സ്ഥായിയായും ചലമായുമുള്ള അംശ 
ങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടംശങ്ങറംക്കും വൈ 

രുധൃമില്ല; നിയതമായ സമ്വത്തി 
ത്വമാണുള്ളത്ര്. അതുകൊണ്ടാണു 
നാനാത്വത്തില് ഏകത്വം കാണുന്ന 
തില് ആനന്ദമുളവാകുന്നത് . പ്രകൃ 
തിപുരുഷവിനിമയത്തിലാണു ലാവ 
ണ്ൃകലയുടെ ആവിദാവം. കടല് ഇ 
രയ്മൂക്ുന്നു, തെന്നമുതുന്നു, അന്തി അ 
ണയുന്നു, മല നിലനില്ലുന്നു എന്നും 
മറ൮ം പറയുമ്പോററം പ്രകൃതിയില് 
പുരുഷത്വാരോപണമല്ലേ നാം ചെ 

യ്യുന്നതു' ? അതുപോലെ മാന്മിഴി, മ 
നതാര്, കാര്കുഴലി എന്നും മറവമുള്ള 

വയില് പുരുഷനില് പ്രകൃതിയെ നാം അധ്യാസിക്കുന്നു. വാ 
സ്തവത്തില് ഭാഷ ഒരു വലിയ കലാമന്ദിരമാണ്'. അ 
തില്നിന്നു നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തേയും അജ്ഞാനത്തേയും നി 
ക്്റയിക്കാം. 

സുന്ദരത്വത്തിനെറ ബാഘ്യാംശം ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ സിദ്ധി 
ക്മന്നതാണെമ്മിലും അതിന്െറ ബോധം ഇന്ര്ിയപ്രേക്ഷണ 
ത്തില്നിന്നു കവിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതു്. ഇന്രിയപ്രേക്ഷണം 
കേവലം ഉപലക്ഷണം മാത്രമാകുന്നു. പ്രകൃതിയില് കാണു 
ന്നതിനെ പകത്തുന്നതു കലയാവുന്നില്ല. അതിനെ അതി 
ക്രമിച്ചെങ്കില് മാത്രമേ കലയുടെ വൈഭവം വരുന്നുമ്ള. 
അതുകൊണ്ടാണ്” ഒരു ഫോട്ടോവിനും ചിത്രത്തിനും 
തമ്മില് വൃത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു് . ഫോട്ടോ പ്രമുതി 
യുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്; ചിത്രം ആന്തരമായ ജീവ 
നോടുക്രടിയതാര് . ഒന്ന് അചലവും മറേറതു ചലവുമാ 
കുന്നു. ചലത്വം സനന്ദയ്യത്തിന്െറ കാതലാണ്. സുന്ദര 
പദാത്ഥങ്ങളുടെ അചലത്വം ഭൂമമത്രെ. നാമറിയാതെ 
അതു ഭേദിംകന്നുണ്ടു'. ഒരു: ചിത്രം കാണുമ്പോറം പലേ 
വികാരങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാണ്” അതി 
നെറ ചലത്വത്തിനുള്ള ലക്ഷണം. എന്നാല് ചലന 
ത്തോടു ചേന്ന് സാധനരൂപമായി സ്ഥിരത്വവുമതിനുണ്ടു്. 
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മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

വിപരീതധമ്മങ്ങളുടെ ആന്തരമായ പൊരുത്തം സന്ദയ്യ 
ത്തിന്െറ ജീവനാണ് . സന്ധ്യാകാലത്തിനുള്ള രാമണീയ 
കവും ചന്ദ്രികയ്യുംളള അഴകും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് 
ആലോചിച്ചാല് മതി. വിപരീതങ്ങളായ ഇരുളും വെളി 
ച്ചവും അരഞ്ഞുചേന്നിരിക്കകൊണ്ടല്ലേ? ചലത്വം കേവ 
ലം കൃത്രിമമായിരുന്നാല് പോരാ. ചലനചിത്രപ്രദര്ശന 
ങ്ങറം കലയില് ഉഠംപ്പെടുന്നില്ല. സജീവമായി നിയത 
സിദ്ധമായ ചലത്വമാണു്” സനന്ദയ്യത്തിനു ഹേതു. ഒരു 
ചെടി ക്രമേണ വളന്രവരുന്നതിലും, ഒരുപൃഷ്യം വികസിക്കു 
ന്നതിലുമുള്മ ഭംഗി, വിദ്ദ്ഛുക്തികൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വികാസ 
ത്തിനു വരുന്നതല്പ. 

വിപരീതങ്ങളുടെ അകൃത്രിമമായ സമ്മേളനത്തിലാ 
ഞ് സുന്ദരത്വത്തിന്െറ സാന്നിദധ്ൃമുണ്ടാകുന്നതെന്നു സിദ്ധ 
മായല്ലോ. ഒന്ന് മറെറാന്നിനെ പോഷിപ്പ്പിക്കുകയാണു, 
അകറവകയല്ലചെയ്ുന്നതു്. അവയെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഘ 
ടകന് ഭാവനയാകുന്നു. നിറം, രൂപം, ശബ്ദം, ചലനം എ 
ന്നീവക ഉപാധികഠം പ്രകൃതിയിത അനവധിവിധമുണ്ടു്. 
അവയെ ചേരുന്നപടി ചേക്ടന്നതിലാണ് സെരന്മയ്യം ഉള 
വാകുന്നുതു്. ചേച്ചയാണ് സന്ദയും എന്നു തെററിദ്ാരിക്ക 
രുത്. ചേച സൌന്ദയ്യത്തെ ആവിഷ്ടരിക്കമാത്രമേ ചെ 
യ്യുന്നു. പല സ്വരത്തില്ചേന്ന്' ശ്രുതിലയമുണ്ടാകുന്ന 
തുപോലെതന്നെയാണ് , പല വക്്്ുങ്ങഥം ചേന്ല്്' രാമണീ 
യകമുണ്ടാകുന്നതും. എല്ലാം ഒരേസ്വരമായിരുന്നാല് ശ്രാവ്യ 
മല്ലാത്തതുപോലെ., എല്ലാം ഒരേവള്ണ്ണുമായിരുന്നാല് ദൂശ്യമ 
ല്ലാതെയും വരും. ശ്തുന്യാകാശത്തെ നാം അറിയാത്തതി 
ന്െറ കാരണമതാണ് . പല വണ്ണ്ങ്ങളുടേയും ക്രട്ടിചേച്ചു 
വരുമ്പോറം സൌന്ദയയബോധമുളവാകുന്നു. ചെന്താമരയ്മുക്ഛ 
കള ഭംഗി അതിലുള്ള അനേകം വഴ്ന്ണങ്ങളുടെ വിനിമയമാ 
കുന്നു. ചുകപ്പു മാത്രമായിരുന്നാല് അതിനു ഭംഗിയുണ്ടാകു 
മോ? വഞ്ണ്ണത്തിനും ആകൃതിയ്യുക്ഛമുള്ള. യോജിപ്പാണു അതി 
നെ സുന്ദരമാക്കുന്നതു്. അതില് വികാസവും ക്രടി ചേരു 
മ്പോ€ം ലാവണ്യം ഇരട്ടിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെയാ 
ണു ശബ്ദവും. ഏകസ്വരം ശ്രോത്രകറോരമായിരിക്കുന്നു. 
ഷട് ജപഞ്ചമമദ്ധ്യമങ്ങളുടെ സമ്മേളനമുണ്ടാകുമ്പോറം മാ 
ധുയ്യമുല്ഭവിക്കുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഒരു സ്വര 
മുണ്ടാശന്ന വികാരത്തെ മറവള്ള സ്വരങ്ങഠം സരമ്യമാക്കുന്ന 
തുകൊണ്ടാകുന്നു. അപ്രുകാരം സരമ്യമാകുമ്പോറം മാത്രമേ 
മാധുയ്യം അതായതു സന്മയ്യമുണ്ടാകയുള്ള. ആനന്ദം വ 
ഭ്ധിക്കുന്ന ക്രമത്തിനു ഇന്ദ്രിയഗ്രഫണം കുറഞ്ഞു വരുമെന്നു 
ളതും അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. 

അതുകൊണ്ടഠിയണം സരന്മ്യുബോധം കേവലം ഇ 
്രിഷനിഷ്ഠമല്ലെന്നുള്ള സംഗതി. ബുദ്ധിയുടെ പ്രവൃത്തിയും 
അതില് അന്തദവിച്ചിരിക്കുന്നു. നാനാമുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ 
പ്രേക്ഷണങ്ങളെ ഇണക്കിച്ചേത്തു് അവയില് അന്തര്ഭൂത 
മായ ഏകത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതാണു ബുദ്ധിയുടെ പ്ര 
വൃത്തി. 

സയന്ദയ്യബോധത്തെപ്പുററ! പല തെററിദ്ധാരണകളു 
കൂളുവയെ അകറവമ്പോഠം അതിനെറ തത്വം ഒന്നുക്രടി വിശ 
ദമാകും. ഒന്നാമത്തെ ദുരഭിപ്രായമെന്തെന്നാല്, സരന്ദയയ 
ബോധം ശീലംകൊണ്ടും നടപ്പുകൊക്കടുമുണ്ടാകുന്നതും പാര 
മ്പയ്യംകൊണ്ടും അഭ്യാസംകൊണ്ടും പൃഷ്ണി വരുന്നതുമാകുന്നു 

എന്നുള്ളതാണ് . ഇതില് ഏതാണ്ടു സത്യൃമില്ലെന്നില്ല. 
പരിചയംകൊണ്ടും അഭ്യാസംകൊണ്ടും സരന്ദയ്യയബോധത്തി 
നു തീക്ഷ് ണത ക്രട്ടാമെന്നല്ലാതെ ഇല്ലാത്തതിനെ സ്തൃഷ്ിക്കു 
വാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ജ്ഞാനത്തിന്െറ ക്രടുതല്കുറവു 
കൊണ്ടു അഭിപ്രായഭേദവും വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണജനങ്ങഥം 
ക്ഷ കടുത്ത നിറങ്ങളില് കൌതുകവും സരമ്യവണ്ണ്ണങ്ങളില് 
വൈരസ്യവും സാധാരണമാണു'. കടുംചുകപ്പുള്ള ചേലക 

ളാണ് പാമരജനങ്ങറംക പ്രിയം; നാഗരികകഠംക്ക്' ആതു 
കണ്ടുക്രടാ. അതുപോലെ ബിഭത്സങ്ങളും ഭയാനകങ്ങളുമാ 
യ രൂപങ്ങളും വേഷങ്ങളും മൂഡ്ഥജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആ 
കഷിക്കുന്നുണ്ട്. കഥകളിയിലും കോലാതുള്ളലുകളിലും മ 
൨൨൮൦ ഉദാഹരണം കാണ്ക. മനോവികാരങ്ങളെ തീവ്രുമാ 
യി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഗാനങ്ങളും അപരിഷ്ടുത 
ജനങ്ങംക്ക രസാവഫങ്ങളാണ് . അതുപോലെ അസഭ്യ 
ങ്ങളായ പ്രുതിമകഠം പല പുരാതനക്ഷേത്രങ്ങളില് കണ്ടടുമുടടു 
നുണ്ടല്ലോ. പണ്ഡിതഹ്ൃദയത്തിനു ഇവ വൈരസ്യൃയത്തെ 

ജനിപ്പിക്കുന്നു. എയ്മിലും സാമാന്യേന ചിന്തിക്കുമ്പോഠം 

[1 

അചിഭേദം എത്രതന്നെയുണ്ടായിരുന്നാലും, സൌന്ദറ്യബോധ' 
ത്തെപ്പുററി സമാനധമ്മങ്ങറം അനവധിയുണ്ടെന്നു സമ്മതി 
ച്ചേതിരു. കാലദേശജ്ഞാനങ്ങളുടെ വൃത്യാസമനുസരിച്ച് 
ഉപാധിഭേദങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നല്ലാതെ ബോധസ്വരൂപത്തി 
നു വൃത്യാസം വരുന്നില്ല. 

മറെറാരു അബദ്ധമതമെന്തെന്നാല്, നമുക്ക രസിക്കു 
ന്നതെല്ലാം സുന്ദരമാണ് ; അല്ലാതെ സുന്ദരത്വമെന്നു ഒന്നി 
ല്ല; എന്നുള്താകുന്നു. ഇതു കേവലം നാസ്ത്രീകവാദമാണ്ട് . 
ഒരു പദാത്ഥത്തെ നാം സുന്ദരമെന്നു പറയുന്നതു് കേവലം 
രസിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്പ, അതിനെ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്ന 
തുകൊണ്ടാകുന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിന്െറ ഭംഗി അതിന്െറ 
ചായങ്ങളിലോ കടലാസ്സിലോ അല്ല, ഭാവനയിലാണു ഇരി 
ക്കുന്നത് . വള്്റ്ുവ്യത്യാസമില്ലാത്ത പ്രതിമകഠം നമ്മെ ത്ത 
നന്ദിപ്പിക്കുന്നതു' അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങഥംകൊ 
ണ്ടാകുന്നു. സാഹിത്യത്തില് വാച്ൃത്തിനേക്കാഠം വ്യംഗ്യ 
ത്തിനു മാഹാത്മ്യം ആലങ്കാരികന്മാര് കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു് 
അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് . സുന്ദരപദാത്ഥങ്ങഠം ആനന്ദ 
ത്തെ പ്രദാനം ചെയുന്നു എന്നുള്ള അംശം ഈ മതത്തില് 
വാസ്ത്രവമാണെന്നു സമ്മതിക്കാം. 

തെററായ മറെറാരു മതം സാധാരണയുള്ളതു പറയാം. 
ഇണക്കമനുസരിച്ചുളള സംയോഗത്തിലാണു സനന്മയ്യമുള്ള, 
തു്. അല്ലാതെ സുന്ദരത്വമെന്നു പൃഥക്കായ ഒരു സത്വമിഃ 
ല്ലെന്നാണു ചില വിദ്വാന്മാര് വാദിക്കുന്നത്. 4“ചേരുന്നപ 
ടി ചേക്കുന്നതമ്വയം?? അതുതന്നെ സന്ദയ്യം എന്നാണവരു 
ടെ മതം. നടപടിയെ നിയമമാണെന്നു സജംല്പിച്ചാല് പ 
വെന്ന അബദ്ധം ഇതില് പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊലക്കു 
റത്തിനു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന പീനല്കോട്ടം, അതു തെളി 
യിക്കാനുള്ള വഴികളെ വിവരിക്കുന്ന തെളിവുശാസ്രുവും ക്രി 
മിനാല് നടപടിയും ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കില് സുന്ദ്രത്വവും 
യുക്തസംയോഗവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു പറയാം. ഒരു പട്ട 
ണത്തിലേക്കു കടക്കാനുള്ള വഴികളും പട്ടണവും ഒന്നാകുമോ$ 
സയന്ദയുസിദ്ധിക്കു യഥാക്രമമായ ചേര്ച്ചതന്നെയാണു സൌ 
ദ്ദയ്യുമെന്നു പറയുന്നതു സാഹസമല്ലേ? 

ഉപയോഗംകൊണ്ടാണു സൌൌന്ദധ്യമെന്നാണു മറെറാ 
രു ദുരഭിപ്രായം. ഇതില് തീരെ അത്വമില്ല. എന്തെ. 
ന്നാല് നിരുപയോഗവും പദാത്ഥങ്ങളിലാണ്' പലപ്പൊഴും 
ഉത്തമസന്ദയ്യമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു് . കവികളുടെ വത്ത്ൂന 
കഠം മിക്കതും ഇതിന്നുദാഹരണങ്ങളാണ് . ചന്ദ്രോദയം, 
സുയ്യാസ്തമയം, ഫിമപവ്യതങ്ങം, മേഷ്ദമാലകഠം ഇവകള. 
ടെ വണ്ണ്ൂനകഠം കാവ്യനാടകങ്ങളില് അനവധിയുണ്ടല്ലോ. 
ആനന്ദപ്രദാനമല്ലാതെ എന്തു പ്രയോജനമാണു അവയെ 
ക്കൊണ്ടുകൂളത്ര് ? പെരുന്തേനരുവിക്ക് മീതേ തഴച്ചു ഇലക 
ളോടു വിലസുന്ന തേന്മാവിനെറ കൊമ്പു തെന്നലേറ൨ കാ 
ണികളെ കൈകാട്ടി വിളിക്കുന്നപോലെ ഇളകുന്നതു ഏററ. 
വും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. അതു മറേറതെങ്കിലും 
ഒരുപയോശഗത്തെ നല്കുന്നുവോ? നേരേമറിച്ച് ആ കൊ 
മ്പ വെട്ടിയെടുത്താല് പാലം ഇടാം; വിറകാക്കാം; തോണി 
യുണ്ടാക്കാം; പലകയവത്തു പര്യം, തട്ടിടാം, അപ്പോം അ 
തിനെറ രാമണീയകമെവിടെ? സത്യത്തില് പ്രയോജനബോ 
ധം എത്രത്തോളം മുതിരുന്നോ, അത്രത്തോളം സരന്ദയയം പ 
മ്പകടക്മന്നു എന്നുവേണം പറയാന്. ചുണ്ടന്വള്ളം 
കം തണ്ടു വച്ച ബോട്ടുകഠംക്കുമുള്ള മോടിയുണ്ടോ ഇന്നത്തെ 
മോട്ടാര്ബോട്ടുകഠംക്ഷ്? രഥത്തിനും സാറട്ടിനുമുള്ള ചന്ത 
മെവിടെ, റോഠംസ് റായിസ് മോട്ടാറിനുള്ള അഴകെവിടെ? 
ഒന്നിനുപയോഗം കുറവാണ് . അന്തസ്സും ഭംഗിയുമേവം; മ 
റേറതിനു പ്രയോജനമധികമുണ്ട് . ഭംഗി കുറയും. പ്രകൃതിയു 
ടെ മായാമയമായ സ്ൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയവൈചിത്ര്യത്തില് രാമ 
ണീയകവും പ്രയോജനവും ഒന്നുപോലെ ചേന്നിരിക്കുന്നു എ 
ന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരു- അപ്രതിഫതങ്ങളായ പ്രമൃതിനി 
യമകം നമ്മേ ഹഫഠാല് ആവജ്ജിക്കാതിരിക്കയില്ല. അത 

തിനോട്ട യുക്തമായി ചേരുമ്പോഠം ഉപയോഗവും സന്ദ്യ 
വും വഭ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. വൈരക്കല്ല ചക്രവത്തിയുടെ 
കിരീടാലങ്കാരമാകമ്പോറം ഭംഗി ഇരട്ടിക്കുന്നു; റോസാകുസു 
മം തരുണീരത്നത്തിന്െറ ശിരസ്സില് അധികം ശോഭിക്കുന്നു. 
എന്നിരുന്നാലും അപ്രകാരമായെമില് മാത്രമേ രത്തത്തിനും 
പുഷ്ത്തിനും ഒളിയുള്ള എന്നു പറഞ്ഞാല് അനുവദിക്കാന് 
പ്രയാസമാണ് . മാമ്പഴം തിന്നാല് സ്വാടുണ്ടെന്നുവച്ചു മാ 
തൃമാണോ. സുന്ദരമായിരിക്കുന്നതളു്. നിരുപയോഗങ്ങളായി 



തീന്ന പുരാണവസ്തക്കഠം നുമ്മെ തുലോം ആനന്ദിപ്പിക്കു 
ന്നില്ലേ? 

സഹവാസമാണു സെനന്ദയ്യമെന്നൊരുക്രട്ടക്ക് അഭി 
പ്രായമുണ്ട്. പദാത്ഥങ്ങറംക്കു സ്വയമായി വൈരൂപ്യവും 
സരന്ദയ്യവുമില്ല. നാം മാനസികസമംല്ൃത്താല് സംഘടി 
പ്പിക്കുന്ന സഹചരധമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് അവയ്മുചഛണ്ടാ 
കുന്ന അഴകെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. മാനസികവൃത്തി 
കൊണ്ടു സൌന്ദയയബോധത്തിനു തൈഷ്ക്പ്യം വരുമെന്നുകൂള 
ഭാഗം ശരിതന്നെയാണ് . അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കിംവദ 
ന്ത്തിയോ, ചുവരില്ലാത്ത ചിത്രമോ, തീയില്ലാത്ത പുകയോ, 
ഉണ്ടാകുമോ? ഗഗനകസുമത്തിന്െറ പോഷണം സാദ്ധ്യ 
മാകുന്നതെങ്ങനെ. സാഹചയ്യംകൊണ്ടു വികാരത്തെ 
ഉത്തേജിപ്പ്ിക്കാം. അതു വികാരത്തെ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഒരു 
പാട്ടുകേഠംക്കുമ്പോഠം പൂവസ്തരണകൊണ്ടു മനസ്സിലുണ്ടാ 
വുന്ന വികാരത്തിനു കടുപ്പുമുണ്ടാകാം; അല്ലാതെ പൃവസ്ത്ര 
ണജല്ല ഗാനത്തിന്െറ മാധുയ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു. വിപ്പ 
ലംഭശ്ൃംഗാരത്തിന്െറ ജീവന് പൃവസ്തരണകൊള്ട് ഉദി 
മായ മാനസികവികാരമാണല്ലോ. തല്ൃപ്ാലമുണ്ടാകുന്ന 
ഇന്ദ്രിയപ്രേക്ഷണത്തില് മു൯ അന്ഭൂതങ്ങളായ ഖാരോ 
സംഗതികറം ക്രടിച്ചേന്ത് ഒന്നായിത്തീരുമ്പോറം ഉണ്ടാകുന്ന 
വികാരത്തെ ചിലപ്പ്യോറം വിശകലനംചെയ്ത മനസ്സിലാ 
ക്കാന്പാടില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. എങ്കിലും കേവലം പൂവ്വ 
സ്കരണകളല്ല വികാരത്തെ ഉദിപ്പിക്കുന്നതെന്നു തക്കമില്ല. 
സ്കരണയുണ്ടാകണമെക്കില്തന്നെ അതിനു കാരണം വേണ 
മല്ലെ. 

മേല് വിവരിച്ചതുകൊണ്ടു സിദ്ധമായതെത്തെന്നാല് 
സുന്മരത്വത്തിന്' അകവും പുറവുമുണ്ടെന്നും, പ്രകൃതിയുടെ 
സെനന്മയ്യും ആത്മവ്യഞ്ജനംകൊണ്ടും, തആത്മാവിന്െറ 
ലാവണ്ദയം പ്രകൃതിപ്രതിഫലനംകൊണ്ടുമാണെന്നും ഈ 
രണ്ടംശങ്ങളും ക്രടിക്കലന്നെങ്കിലല്ലാതെ സെരന്ദമ്മുമില്ലെന്നു 
കളതാകുന്നു. സമഷ്ടിയിലാണു, വൃഷ്ഠിയിലല്പ സെൌന്ദയ്യം. 
പ്രകൃതി പദാത്ഥങ്ങളെ വിശകലനംചെയ്യുമ്പോഴം അവ 
യുടെ ലാവണ്യം അസ്തമിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം 
പ്രത്യവയവം വികൃതമായിരിക്കും, ആകപ്പാടെ അഴകുള്ള 
തായിരിക്കുന്നുണ്ടട്. ഓരോന്നിന്െറയും പൊതിയഴിച്ചുനോ 
ക്കിയാല് ബിഭത്സതയാകും വെളിപ്പെടുന്നതു് . ഭാവനാമയ 
മായ ആവരണംകൊണ്ടു് ത്തച്ഛാദിതമാകുമ്പോഴം അതു 
കൌതുകത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന. ഈ ആവരണംതന്നെ 
യാണ് കവിയുടെ കല്പനകളും, ഗായകന്െറ ശ്രുതിലയ 
ങ്ങളും, ചിത്രകാരന്െറ ചായപ്പുകിട്ടുകളും. 

സന്ദയയത്തില്ന്ദിന്നാണു കലകളുടെ ആവിഭാവം. 
സനന്ദയ്യബോധംതന്നെയാണു കല; അഥവാ സന്ദ 
ര്യബോധത്തിരെറ പതിപ്പാണെന്നും പറയാം. പുരുഷ 
നേറയും പ്രകൃതിയുടേയും ഇടന്ദിലക്കാരനാണ് കലയെന്നു 
പറയുകയും ആവാം. എന്തെന്നാല് രണ്ടിനേറയും സാരാം 
ശങ്ങളെ ക്രൂട്ടിയിണക്കി പ്രത്ൃയക്ഷീകരിക്കുന്നതു കലയുടെ 
പ്രവൃത്തി ആകുന്നു. കല കലയാകുന്നതു പ്രകൃതിയെ അതി 
ശയിക്കകൊണ്ടാകുന്നു എന്നു ഗീഥി എന്ന മഹാപണ്ഡി 
ത൯ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയില് മനുഫ്യന് ചെയ്യുന്ന 
സ്ൃഷ്ടിയാണു കലയെന്നു മറെറാരു അഭിജ്ഞ൯ അഭിപ്രായ 
പ്പെടുന്നു. സുക്ുമാരകലകറം ഒരുത്തരുടെ സ്വത്തല്ല. കര 

കൌശലം പ്രവത്തകനെറ സ്വത്താകുന്നു. ഉത്തമകലകളി 
ലെല്ലാം പ്രയോക്താവിനെറ ചൈതന്യം പ്രതിഫലിച്ചു 
കാണാം. ആകൃതിയിലും സ്വരത്തിലും വണ്ണത്തിലും മാത്ര 
യിലുമായി കവിയുടെ വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും സ് ഫുരി 
ച്ചിരിക്കും. പരിപൂണ്ണ്ണദശയില് ആ മാതിരി കലകഠം പ്രകൃ 
തിയുടെ ഉത്തമമായ പ്രശംസനമത്രെ. എങ്കിലും സമുദായ 
സാമാന്ദയത്തെ രഞ്ചിപ്പിക്കണമെങ്കില് അവയ്യ്ട് അപ്പോഴ 
പ്പോഴുചണ്ടായിരിക്കുന്ന അഭിപ്പായഗതികളുടെ വ്യഞ്ജനക്രടി 
യുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണു കലകഠംക്കു ഭിന്നത 
വരുന്നതു് . പുരാണസമക്കേതങ്ങളെവിട്ടു നവീനജ്ഞാനസമ്പ 
ത്തിനെ സ്വീകരിച്ചെത്കില് മാത്രമല്ലാതെ കലകംഠംക്കു പുതു 
മയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്" പഴയമാതിരി വള്ണ്ൂന 
കഠം ഇന്നുള്ളവക്ക നിരസങ്ങളായിത്തിരുന്നത്ു് . 

കലാവിദ്യയകഠംക്കുതമ്മില് ആന്തരമായ ചാച്ച ഉണ്ടെ 
ന്ന് ഒരിക്കലും വിസ്ത്രിച്ചുക്രടാ. സാഹിത്യം, സംഗീതം, 
നാട്യം, ചിത്രമെഴുത്ത്, ശില്പം എന്നുള്ളവയാണല്ലൊ 
പ്രധാന കലാവിദ്ദയകഠം. ഇവയ്യൃതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ 
ഒന്നിലധികംവിധം വിശദീകരിക്കാം. ആദ്യം അവയ്യുള്ള 

മലയളേരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതീം 

ഉപകരണങ്ങളെപ്പുററി നോക്കാം. സാഹിത്യത്തിനുള്ള ഉപ 
കരണം ഭാഷയാണ്ട് ; സംഗീതത്തിനു സ്വരം, നാട്യത്തിന്' 
ആഗികം, ചിത്രത്തിനു വഞ്ക്ം, ശില്ലത്തിനു കല്ലോ മണ്ണോ 
മരമോ ലോഹമോ. സാ.ദിതൃത്തിനെറ തന്ത ജ്ഞാനവും 
തായ് ശബ്ദുവുമാകുന്നു. ഒന്ന് ത്തത്മീയവൃം മറേറതു കായി 
കവും; ഒന്ന് അപ്രുത്യക്ഷവും മറേറതു പ്രത്ൃയക്ഷറുമാണ് . 
അതുകൊണ്ടു സാഹിതൃത്തിന്' ഒരു പരിനിഷ്ടയുണ്ട്; സ്വ 
രൂപമുണ്ട് , അവ്യക്തതയില്ല. പിടികിട്ടാത്ത വികാരങ്ങ 
ളെപ്പോല്ും അതു രൂപീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല സംഗീ 
തം നാദമാണ് അതിന്െറ ഉപകരണം. അതിനു സ്വര 
നിയമങ്ങളുണ്ടെമ്കിലും സാഹിത്യത്തിന്െ സ് ഫുടതയില്ല. 
പാട്ടുനിവത്തുമ്പോറം സംഗീതംപോയി. സാഹിത്യം, ചിത്ര 
മെഴുത്തു്', ശില്പം എന്നീ കലകഠം ഫലത്തില് സ്ഥായികളാ 
കുന്നു. ചിത്രവും, ശില്പവും നിലനില്ലുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായും 
സ്ഥിരമായുമുളള ഉപകരണങ്ങറം അവയ്യച്ഛവേണം; സംഗീത 
ത്തിന് അതുധേണ്ട. സാഹിതൃത്തിനും ഭാഷവേണം. 
അതിനു സംഗീതത്തിന്െറ ക്ഷണദംഗുരത്വവുമില്പ. എങ്കി 
ലും ചിത്രകലയുടെ സ്ഥിരത്വമുണ്ടെന്നു പറം്തുക്രടാ. 
രണ്ടിലും മദധ്യസ്ഥനിലയാണതിനുള്ളത്്. സാഹിത്യവും 
സംഗീതവും ക്രടിച്ചേന്നതാണു നാട്യകല, എങ്കിലും സംഗീ 
തത്തിന്െറ ക്ഷണഭംഗുരത അതിനുണ്ട്. 

ം 4(സംഗീതമപി സാഹിത്യം സരസ്വത്യാഃ സ്തനദ്വയം 
ഏകമാപാദമധുരമന്യദാലോചനാമൃതം?? 

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോറം ചിന്താഭാവന 
കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാന് സമപ്രധാനങ്ങളാണു സംഗീതസാ 
ഫിത്ൃകലകളെന്നു റ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും രണ്ടും 
രണ്ടുരീതിയിലാണു ഫലസിദധിവരുത്തുന്നതുക്. ഉത്തമസം 
ഗീതത്തിരെറ വാക്കിനു പ്രാധാന്യം കുറയും. രാഗാലാപ 
ങ്ങളില് വാക്കു വേണമെന്നുതന്നെയല്ല നേരേമറിച്ച് അത്ച 
ചിന്തയില് സംഗീതം പറന്നുപോയേക്ടം. സംഗീതത്തെ 
വാക്കില് പകരാന് അസാഭ്ധ്യമത്രെ. ചിത്രകലയ്യുലം ശില്പ 
കലയ്യു്ഛം ചിന്താഭാവനകളെ ഉദിപ്പിക്കാനുകൂള. ശക്തിയില്ലാ 

തില്ല. ഈ വിഷയത്തില് സാഹിത്യത്തിനു മറവുള്ള കല 
കളിലെല്ലാററിലുംവച്ചു പ്രാമാണ്യയമുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ 
തീരു. 

വ്യാഹ്ിയെപ്പുററി താരതമ്ൃപ്പെടുത്തിനോക്കിയാലും 
സാഹിത്യത്തിനു മെച്ചമുണ്ട്. ചിത്രകലയും ശില്പകലയും 
പോലെ അതു നിയന്ത്രിതമല്പ. സ്വതന്ത്രമാണു സാഹിത്യ 
കല. ബ്രവമാണ്ഡമൊട്ടുക്ക് അതിന്െറ വിഷയമാണ്ട് . 
അതു കഴിഞ്ഞാല്, സംഗീതത്തിനാണു വ്യാഫ്ി ക്രടുതല്. 
അടുത്തതു ചിത്രകലയും ഒടുവില് ശില്ലവിദ്യയുമാണെന്നു പ 
റയാഠം. 

ആയ്യസ്സകൊണ്ടു നോക്കിയാലും 
ങ്ങംക്കു മേന്മയുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കണം. 

വും തലമുറയായി നിലനിവത്താം. വേദങ്ങറം ഇന്നും നില. 
നില്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിത്രവും ശില്പവും നശ്ചരങ്ങളാണ്് . 

ഇപ്രകാരം കലക്കു തമ്മില് താരതമ്യമുണ്ടായിരു 
ന്നാലും, അവ പരസ്സരപോഷകങ്ങളാണെന്നു സംശയമില്ല. 
സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളുടെ പരസ്സരാനുബന്ധം സ്തൃഷ്ണമാണ 
ല്ലോ. കാവ്യനാടകങ്ങളുടെ രചനാവൈചിത്രയം, ചിത്രകല 
യുടെ കല്പന, ശബ്ദസ്വരൂപം, എന്നിത്യാദി പദങ്ങളാല് ക 
ലകളുടെ സാമരസ്യത്തെ നാം വെളിവാക്കാറഠില്ലേ? അതു 
കൊണ്ടുതന്നെ ഈഹിക്കാം സനന്ദയും ഏകമാണെന്നും അ 
തിന്െറ ഭാഗങ്ങഠം മാത്രമാണു ഭിന്നകലകളെന്നും. പ്രകൃതി 
ശക്തി ചുടായും വെളിച്ചമായും വിദ്യൂു്ലുക്തിയായും കാന്തശ 
കുതിയായും ഭിന്നങ്ളായി പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ. 
ഒന്നായിരിക്കുന്ന സുന്ദരത്വം പല വഴിയായി പ്രകാശിക്കുന്ന. 
തു മാത്രമാണു കലകറം. പാട്ടിന്െറ ധ്വനിയെ സംഗ്രഹി 
ച്ച ഗ്രാമഫോണും ദൂരശബ്ദിനിയും മൂലം നാം ഇന്നു ആവ 
ത്തിച്ചു ശ്രവിക്കുന്നില്ലേ? ആതുപോലെ “ടാക്കി"എന്നു പേരു 
കല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന ചലനുചിത്രങ്ങളില് രൂപം സംസാരിക്കു. 
യും പാടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ? 

പരസ്സരോപകാരികളായ ഈ കലകളില്വച്ചു് സാ 

ഫിതൃത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നല്കേണ്ടതാണെന്ന് മുന്. 
പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളില്നിന്ന് വിശദമായിരിക്കുമല്ലോ. 
അതുകൊണ്ടു” ആ കലയ്യെപ്പുററി അല്ലം ചിന്തിച്ച് ഈ ഉപ 
സ്ലാസത്തെ സമാപിക്കാം. ത്ആൃലങ്കാരികന്മാരും ഭാഷാശാ 
സ്രകാരരും എള്ളകീിഠി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിഷഴന്ന സംഗതിക 
ളെ ഇവിടെ ചവിതചവണം ചെയ്യുണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, 

൦7 പറ 

സാഹിത്യസംശീത 
കാവ്യവും ഗാന 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

സാഹിത്ൃദപ്പുണം, കാവ്യാദര്ശം, കാവ്യപ്രകാശം, മുതലായ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളില് കാവ്യാലങ്കാരലക്ഷണങ്ങം ഏററവും പാ 
ണ്ഡിതൃത്തോടെ ന്നിവചിച്ചിട്ടണ്ട്. പാശ്ചാത്യപണ്ഡി 
തരും അതുപോലെ കാവ്യലക്ഷണടേളെ ഉപന്യസിച്ചിട്ടി 
ല്ലേന്നില്ല. സാഹിത്ൃത്തിന്െറ ജീചന് എറിടെയിരി 
ടന്നു. സന്ദയയതത്വത്തെ ഏതുവിധം പ്രത്ൃക്ഷമാക്കുന്നു. 
എന്നുമാത്രമേ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാ൯ വിചാരിക്കുന്നുള്ള . 
നമ്മുടെ ജ്ഞാനം അപേക്ഷികമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതിരി 
പ്പാ൯ നിവ്വാഹമില്ല. ആദ്യന്തികജ്ഞാനം യോഗികഠംക്ക് 
ഉണ്ടെന്നുവരാം. നമുക്ക് അനുഭവമില്ല. വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങ 
കള വയുടെ സാന്നിദ്ധൃയംകൊണ്ടാണ് നമുക്ക ബോധമുദിക്കു 
ന്നതു്. ഇരുട്ടുണ്ടെത്കിലല്ലാതെ വെളിച്ചമില്ല. അസത്തു 
ണ്ടെങ്കില്മാത്രമെ സത്തുള്ള.. പ്രകൃതിയാണ് പുരുഷനെ 
വൃതീിരേകിക്കുന്നതു് . ദോഷമാണ് നമ്മെ വേര്തിരിക്കു 
ന്നത്. അതുപോലെ വൈരൂപ്യമുണ്ടെമ്കിലല്ലാതെ സന്ദ 
യ്യമില്ല. വ്ൃതിരേകംകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതെ 
ന്നുള്ള പ്രധാനസംഗതി ഒന്നാമതായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 
താണ് 2 രണ്ടാമത് ഒരുസംഗതി അനിയന്ത്രിതമായി പ്ര 
വത്തിക്കുന്ന മാനസികവൃത്തിയില് സ്വതേ ഒരു അ.്ലാദമു 
ണ്ടാകുന്നുണ്ടു് . ഇത്ത് അനുഭവസിദ്ധമാണ് . 

ഈ രണ്ടുസംഗതികളേയും നിദ്ധാരണംചെയ്ത്കുകൊണ്ടു് 

അന്തര്ദൂഷ്ണികൊട്്ടും ബഹിര്ദുഷ്ഠികൊണ്ടും അസംഖ്യങ്ങ 
ളായ ലോകപദാത്ഥതാളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോം കാണു 
ന്ന വണ്ണുങ്ങളും രൂപങ്ങളും, ശബ്ദങ്ങളും സെൌൌന്ദദ്്ാ 
ത്മകങ്ങളായി നമുക്ക് അവദാനി ക്കുന്നു. ആത്മീയമായ 
ആനന്ദത്തിന് പ്രകൃതികോമളങ്ങളായ പദാത്ഥങ്ങളോട്ട് സ 
മ്പക്കമുണ്ടാകുമ്പോംം സൌന്ദയബോധമുളവാകുന്നു.. ആ 
ബോധത്തിന് തെളിവുറരുന്നതു വൈരൂപ്യത്തോടു'” എ 
തിര്പെടുമ്പോഴാകുന്നു. സൌന്ദധുബോധത്തിനെറ അപ്പ 
തിഹതപ്രചാരത്തെ വൈരുപ്യം തടുക്കമ്പോഠം നമ്മുടെ 
ഹൃദയം സ്വസഹജമായ സൌന്ദയപാരമ്യത്തെ പ്രാപി 
ക്കാ൯ പ്രയത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രയത്നത്തില്നിന്നാണ് സാ 
ഫിത്യം ഉദിക്കുന്നത് . നിഷ്ടമായ സൌന്ദയ്യുംമാത്രമേ 
ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള എങ്കില് സാഫിത്യത്തിന് പ്ര 
സക്തിയുണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു. ലോകം ഗുണദോഷസമ്മി 
ശ്രമായിരിക്കകൊണ്ടത്രേ കലകളുടെ ആവിഭാവം. സ്വശ്ഗു 
ത്തു കവിതക്കാക്കു പ്രസക്തിയില്ല. 
നിന്നവതരിച്ച്' ഗുണദോഷമിശ്രമായി ഭൂമിയിലേക്കു വരുന്നു 
വഴിക്കു കണ്ടുമുട്ടിയ ക്രട്ടാളിയാണ്' സാഹിത്യം എന്നൊരുപ 
ണ്ഡിതന് ഭംഗിയായി ഉപന്മൃസിച്ചിരിക്കുന്നു. വേഭാന്തഭാ 
ഷയില് പറകയാണെമ്കില്, അസല്പരാമൃഷ്ഠമായ സല് 
ഗുണം ഉപാധികളെ വെടിഞ്ഞു” സായുജ്യത്തെ നേടാന് ചെ 
യ്യുന്ന പരിശ്രമമാണ് സാഹിത്യമെന്ന് നിവചിക്കാം. എ 
തൂത്തോളം ഈ പരിശ്രമം സഫലമാകുന്നുവോ അത്രത്തോ 

ഉം സാഹിത്യത്തിന് സന്ദദ്യംക്രടുന്നു. ബ്രരമാനന്ദസി 
ദ്ധിക്കു തുനിയുന്ന സന്യാസി. കവിക്കും സാഹചയ്യമുണ്ട് . 
രണ്ടുക്രട്ടക്ടം ഉപായങ്ങറഥം ഭിന്നങ്ങളാണെന്നാണ് ഭേദം. 
രൊഠംതന്നില്തന്നെ ധ്യാനനിഷ്യനായിരിക്കുന്നു; മറെറയാഠം 
ലോകാനുഗ്രഹാത്ഥം വാക്കുമുഖേനു വിനിശ്ലമിക്കുന്നു. കവി 
ഹൃുദയംതന്നെയാണ് കാവ്യം. കാഠ്യൃതരുവിനെറ ഇലച്ചി 
ലാണ് വാക്യങ്ങളും വൃത്തങ്ങളും. 

പാട്ടുകേട്ടാല് രസിക്കാവുന്നവര് അനവധിയുണ്ട്; 
പാടാവുന്നവ൪ ചുരുക്കം. എന്നതുപോലെ, പ്രകൃതിരാമണീ 
യകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അസാംഖ്യമുണ്ടെ്കിലും കവി 
കഠം അപൃവമത്രെ. അനുഭവം അന്ത്കരണത്തില് വേരൂ 
ന്നി സ്വാധീനമായി ഭാവനാരൂപേണ മുളച്ച് വാഗുപ 
ത്തില് തഴച്ചുവന്നു ലോകത്തിനു ഫലപ്രദാനം ചെയ്യു 
മ്പോഠംമാത്രമേ സാഹിത്യമാകുന്നള്ള. 

സാഹിത്ൃയകാരന്െറ ഉപകരണം സവ്വംതാമുഖമാകുന്നു. 
അതിനു ഉള്ളിലും പുറഭമയുമുള്ളതിനെയെല്ലാം വ്യാപിക്കാന് 
ശക്തിയുണ്ട്. ഭാഷയുടെ രൂപം ബാഫ്മയമാണെങ്കിലും അ 
ത്ഥം ആന്തരമാകുന്നു. ബാഫ്യയാഭ്യന്തരങ്ങളെ ഒന്നുപോലെ 

പരാമര്ശിക്കുന്ന ഭാഷകൊണ്ടു സവവും സംവരണംചെയ്യാം. 
മറെറാരു കലയ്മൂച്ഛം ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല. സംഗീതം ശബ്ദസ്വ 
രൂപമാകകൊണ്ടു അതിനും ഏതാണ്ടു ഈ ലൈഭവമുണ്ടെ 
നുപറയാം. സാഹിത്യകാരന് പ്രകൃതിതത്വങ്ങളെ ആത്മ 
ദീപംകൊണ്ടു് ഭാസ്വരമാക്കി അല്ലവാക്കുകളെകൊണ്ടു വെ 
ളിവാക്കുന്നു. ശാസ്ര്രകാരനും കിക്കും തമ്മില് ഇതാണു് 

സൌന്ദയം സ്വശ്ലുത്തു - 

വലിയൊരുദ്യത്യാസം. ഇരുപേരും പ്രമൃതിതത്ത്വഗവേഷ 
കന്മാരാണ് ; ഒരാഠം പദാത്ഥങ്ങളെ എള്ളെകീഠിനോക്കി 
ആവയുടെ നിയമങ്ങളെ അറിയാന് ശ്രമിക്കുന്നു. മറെറ 
യാഠം അങ്ങുമിങ്ങും കാണുന്നതിനെ ക്രട്ടിയിണക്കി സജീവ 
മാക്കി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കുരങ്ങിന്െറ കയ്യില്കിട്ടിയ 
പൃമാലപോലെ പ്രകൃതിയെ ഒരാഠം പിരിച്ചുകളയുന്നു; മ 
റെറയാഠം വിരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പുഷ്ണങ്ങളെ പെവക്കി കോ 
ത്തു മാലകെട്ടുന്നു. രണ്ടുക്രട്ടക്കം ഉല്സാഹമുണ്ട് . പക്ഷേ 
ഒരാധക്ക്' സംഹാരത്തിനും മറെറയാഠംക്ക് സ്തൃഷ്ടിക്കുമാണ്് 
വാസന. ശാസ്രുകാര൯ ഏകത്വത്തില് നാനാത്വത്തെ 
തേടുന്നു; കവി നാനാത്വത്തില് ഏകത്വത്തെ അധ്യാസി 
ക്മന്നു. 

കവിസ്തഷ്ഠിക്കൊപ്പുമായി പ്രത്യക്ഷത്തില് ഒന്നു കാ 
ണാന് പ്രയാസമാണ് . അതു മറെറാന്നുകൊണ്ടുമല്ല; പ്ര 
കൃതിപദാര്ത്ഥങ്ങളെ ഭാവനയില് പൊതിഞ്ഞാണ് കവി 
കല്പിക്കുന്നതു . ഭാവന ആന്തരമാണ്'; അതിന് ബാഹ്യ 
ചിഹാമില്ല. ഭിന്നപദാര്ത്ഥങ്ങളെ ഭാവനകൊണ്ടു പൊ 
തിയുന്നതു്' സമാനധമ്മംകൊണ്ടാകുന്നു. സമാനധമ്മം, 
അതായതു്, സാദൃശ്യമാണ് സകല അലങ്കാരങ്ങളുടേയും 
ജീവന്. സമാനധമ്മപ്രകാശനം ഒരുമാതിരി ദിവ്യചക്ഷുസ്സാ 
ഞര. അതു വരകരികഠംക്കു മാത്രമല്ലാതെ ഉദിക്കുന്നില്ല. 
എത്ര ക്ലിഷ്ഠമായ സംഗതിയും അതുകൊണ്ട് ക്ഷണേന തെ 
ളിലാക്കാം. തന്നിമിത്തം ലോകത്തിനു ഒരു പുതിയ ജീ 
വന് സിദ്ധിക്കുന്നു. പിതാവിന്െറ രൂപവും സ്വഭാവവും 
പുത്രനില് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോലെ കവിയുടെ ഹൃദയം കാവ്യ 
ത്തില് പ്രകാശിചടന്നു. പുത്രന് ജനകനു മാത്രമുള്ളവനുല്ല 
സമുദായത്തില് അംഗമാകന്നതുപോലെ. കാവ്യം സഹൃദയ 
സ്വത്തായിത്തീരുന്നു. 

കവി ഒരു തത്വദര്ദ്്നിയാകുന്നു- ചരിത്രകാരനും ക 
നി 

വിയും തമ്മില് അതാണു വൃത്യാസം. ചരിത്രകഥകഠം 
സംഭവങ്ങളെ നടന്ന ക്രമത്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു. കവി 
അവയുടെസാരത്തെ ഗ്രഹിച്ച് അല്ലവാക്കുകളെക്കൊണ്ടു 
സമഞ്ജസമായി പാടയാക്കി പ്രതിഫഷിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്ര 
കാരന് അരങ്ങിറങ്ങി നടന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടു 
കഠിക്കുന്നു കയി മഞ്ചത്തിലിരുന്നു ലോകമഹാനാടകത്തി 
നെറ ആഡഷിഷ്യരണത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു ഗാനംചെയുന്നു. ആ 
മഹാപ്രദര്ശ്ശൂനത്തിന്െറ മമ്മത്തില് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴ്ചണ്ടാ 
കുന്ന ആനന്ദംനിമിത്തം സ്വതന്ത്രമായി പ്രസരിക്കുന്നതാ 
.ഞ' വാക്കിന്െറ മാധുയയം. അല്ലാതെ ക്ലേശിച്ചുവരുന്നതല്ല. 
പ്രാസാനുപ്രാസാദിശബ്ദവൈചിത്ര യങ്ങം.അര്ത്ഥഗഫനത 

യോടു ശബ്ദവൈചിത്യവും ചേരുമ്പോ€ം സഹൃദയം ഫ 
ഠാല് ആവര്ജിതമാകുന്നു. വികാശങ്ങഠം അനൈച്ഛിക 
മായി പൊന്തിവരുന്നു. 

മനുഷ്യസ്ൃഷ്ടമാണ്' കലയെന്നുവരുമ്പോഠം അതതുകാ 
ലത്തുമ്ള ബോധത്തെ അതു് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്നു വിശേ 
ഷിച്ചു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ഓരോകാല 
ത്തെ ചരിത്രം കാല്യനാടകാദികവനങ്ങളില്നിന്ന് മനസ്സി 
ലാക്കാം. ചരിത്രം, ശാസ്രം, മുതലായവയ്യുക്ഛ പഴക്കംതട്ടാം. 
കാവ്യം എന്നും പുത്തനാണ് . എന്തെന്നാല് ചരിത്രത്തിനും 
ശാസ്ത്രത്തിനുമുമമ വിഷയങ്ങം മാഠിമാറിവരും. ഏതാനും 
പ്രത്യേകസംഗതികളെമാത്രമേ അവ പരാമര്ശിക്കുന്നു. 

കാവ്ൃൃത്തിനുള്ള വിഷയം എന്നും ലോകരഹസ്യമാണ് . 
അതിനു മാററമില്പ. എത്ര തുച്ഛൂസംഗതിയും കാവ്യത്തിനു 
വിഷഷീഭവിക്കുമ്പോഠം, അതു് ലോകരഫസ്ൃത്തിനെറ ഭാന 
മായിത്തീരുന്നു. 

മേല് വിവരിച്ച സാരങ്ങളെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു 
കേരളസാഹിത്യത്തെ വിമര്ശനംചെയ്യന്നതുള് വലുതായ ഒരു 
കാര്യമാണ്ട്. അതിനു ജവ്പിടെ തുനിയുന്നതു സാഹസമാ 

യിവരും. അപ്പുകാരംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണം 
അനല്ലമാണട് . സാഹിത്യകലയുടെപോക്കുപോലെയാണ് 
സമുദായത്തിന്െറ വൃദധിക്ഷയങ്ങളുണ്ടാകുന്നതു്'. ശരിയായ 
നിരൂപണമില്ലാതെതോന്ന്യാസമായി മുന്നില്പ്പിന്നിപ്പിടിച്ച 
കയവുന്ന കവിതകഠം സാഹിത്ൃകലക്കും, അതേ ഏവ, സ 
മുദായോന്നതിക്കും കഠാരമായിത്തിരുന്നതാണ്. ഒരു ജന 
സമുദായത്തിനു ഭരണരിതി എങ്ങനെയോ, എന്നവണ്ണം, 
സാഹീത്യത്തിനു നിരൂപണം ഒഴിച്ചുക്ടടന്നതല്ല. അതാ 
ഞ് ഇന്നു നമുക്കു മുഖ്യമായി വേണ്ടതും. 
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പിധിദ് ൦. 130 1 18 2ഠേണ്പ്ദംര് 2൧ 1 1ട ൯0 10൧ 0851. 

1൦, ഒട റിയി 1൦ 11091൦ ലുടെ ൭൧0 11൦ 14ഖിടടദ്ധേ “10 
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൭0൩൮ ട്ട 0 പ്പി - 11൦ 0സ്വേ്ധി॥&6൦ 023106൭9 

0൨ മ0ടഥിചീിം മിറ്ം ൮ 1൦ ൩ 1ഥ്ലിടിമാന ൨൦൦ 15 ഒ 

റിം ഭധീടല്ം യി അലി! (പിര ൨൦ 1൭0 0 ൨൦ ലിദടടിടേ 

ഗഗ ല് ൭1ലി:ടട്രാഖം ൭൨0 111100, 200൭90 

ല0൨ 29 110ലഖ്ഡല വന ധബിസസ൦ 01 18 0൩൩൦58 8൩൪ 

സിപ്ല. 1ധ0൦, 121൧൦ 10൦ 0 101, 2൦ 

ലട വിധേ ീഠയ്ഥള റിഠ്ഥ 110൩ ൩൭൩ ദ്ബിധ്ഥിടെ 
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10 ഠേവിര് മ0॥ 10 18% ടല 11൨൦ 296005 വ് 2 100൩ ൪ 

ഒദൂാ1210 സ്്നര് 11യ്നള 1൩ ൨൦ ദധി] ബേോബ 01 0൦ 10ിേട ൨ 
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ഭയ 0൩൬ 10 ഒറ ൨൧൦൦ 00൮ നഠ ഡിഡേ൦ ൪0൨ 1൨൦ നമ്നം 
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(ആര. ഈശ്വരപിള്ള ബി എ.) 

ലേഖനകത്താവിന്െറ അക്ഷരാഭ്യാസം അഞ്ച്യ വയ 
സ്സില് ആരംഭിച്ചു. ആ വിദ്യാരംഭദിനം ഇന്നും ലേഖ 
കനെറ സ്മൃതിപഥത്തില്നിന്നും മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. അ 

. ക്ഷരജ്ഞാനം വഴിക്കാണല്ലോ ലോകരഹസ്ൃത്തിന്െറ ഒരു 
വലുതായ ഭാഗം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ടു ആദി 
വസം മനുഷ്യന്െറ ജീവിതത്തില് അന്യാദൃശമായ ഗരരവം 
വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല് അതില്പിന്നെ എഴ്പ 
തുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അന്നത്തെ നിലയില്നിന്നും 
ഇന്നു വലിയ വൃത്യാസം വന്നിട്ടുളളതായി തോന്നുന്നില്ല. 

4ക്്ഞാനം സുയിസ് തൃതവും ജീവിതം ക്ഷണികവുമെന്നല്ലെ 
ഇതു ഓാമ്മപ്പെടുത്തുന്നതു് . ലേഖകനെറ ബാല്യകാലത്തു 
“വിദ്യാഭ്യാസം? എന്നൊരു വകയില്ലായിരുന്നു.. ഇതിനു പ 
കരമായി:4:എഴുത്തുപഠിക്ക്? ഇംഗ്ലീഷു 
പഠിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അന്നു 
പറഞ്ഞുവന്നത്. എഴുത്തുപഠിക്കു 
ന്നതിനുതന്നെ അഞ്ചിലധികംകൊല്ലം 
വേണ്ടിവന്നു. അക്കാലം ഏറക്കുറെ 
യഥാത്ഥബോധരഹിതമായ ഒരു കമ്മ 
കാലമായിരുന്നു. പിന്നീടു ഇംഗ്ലീഷു 
പഠിക്കുന്നതിനും ഒരു പന്ത്രണ്ടുടൊ 
ല്ലം വേണ്ടിവന്നു. അതു അവ്യക്തമാ 
യിരുന്നുവെങ്കിലം ഒരുദ്ദേശ്യബോധ 
ത്തോടുക്രടിത്തന്നെ പ്രവത്തിച്ചിരുന്ന 
ഒരു കാലമായിരുന്നു. സവകലാശാല 
യിലെ മുദ്രയും വാങ്ങി പിരിഞ്ഞിട്ടു ഇ 
“പ്പയോഠം ൭൧-കൊല്പം കഴിഞ്ഞു. ഇതു 
വൃക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വബോധ 

ത്തോടുക്ൂടി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു കാ 
ലമാണു്. ഇതില് ൩൧-കൊല്പം അ 
'ധ്യാപകവൃത്തിയിലും മറവമായി കഴി 
ചുക്രട്ടി. മ്പാക്കി ഇരുപതുകൊല്ലം 
വിശ്രമത്തിലുമായി. എന്നാല് ഇക്കാ 
ലവും ലേഖകന് ജ്ഞാനസമ്പാദന 
“ത്തില്തന്നെ വ്യയം ചെയ്യയാണു ചെ 
്കതള്. എന്നിട്ടും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി 
യെന്ത് ? ലേഖകനെരിടെ? വിദ്യയെ 
വിടെ? എഴുത്തുപള്ളിയില് നിന്നും വി 
ദ്്ായലങ്ങളില്നിന്നും ഗുരുകൃപയാ സ്വല്പംവല്പതും ഗ്രഹിക്കാ 
നിടയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതു മിക്കവാവം ജ്ഞാനമല്പ. 
ജ്ഞാനസമ്പാദനോപകരന്നമാണെന്നു വേണം പറവാന്. 
അധ്യാപകവൃത്തിയിലിരുന്ന കാലത്തു തന്നില്നിന്നും അ 
ഭേ്ൃതാക്കഠം വല്ലതും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു അവരോടുക്രടി 
ആലോചിക്കാതെ പറവാന് ധൈധയ്യമില്ല. എന്നാല് ലേഖ 
ക൯ അവരില്നിന്നും__തന്െറ അദ്ധ്യപേനകൃത്യനിവഹണ 
ത്തില്നിന്നും__പുസ്തകങ്ങളില്നിന്നും പരോക്ഷമായും പ്ര 
തൃക്ഷമായും പലതും ഗ്രഹ്ിചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാ 
തെയും കഴികയില്ല. എന്നാല് അഭ്ൃസ്തവിദ്യന് എന്നഭിമാ 
നിക്കുന്നതിനു ഇന്നും ലേഖകനെ തന്െറ മനസ്സനുവദി 
ക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചരഹസ്ൃത്തിന്െറ അതിത്ു ്ലൂമായ ഒരം 
ശംപോലും നോക്കി ഗ്രഹിക്കാ൯ സാധിക്കാത്ത ഒരാഠംക്ഷ 
വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞുവെന്നു പറയുവാ൯ എങ്ങിനെ 
ധൈധയ്യമുണ്ടാവും ? തുറന്നു കിടക്കുന്ന ലോകപുസ്ത്കക 
ത്തിനെറ അവതാരികപോലും ശ്രദ്ധാപൂവം വായിക്ക 
വാ൯ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണു ലേഖകനെറ ഇന്നത്തെ 
മനസ്താപം. ഇതിനിടയുക്് എത്രയോകാലം ഉപയോഗിക്ക 

പ്പെടാതെ വൃഥാ നഷ്ലപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് . ഘീയിതമല്ല പ്ര 
ധാനം ജീവിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ്?? എന്നു ഒരു മഹാന് പറ 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ തോതുവച്ചു നോക്കിയാല് ഈ ജീവിത 

ശ്രീമാന് ആ൪. ഈശ്വ പിള്ള. 

കാലത്തില് എത്രകാലം താന് ജീവിച്ചുവെന്നു നിശ്ചയി 
ക്കാന് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ സ്വല്പം വല്ലതും ഉണ്ടായേ 
ക്കാം. മനുഷ്യനു ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനുള്ള സരകയ്യങ്ങഥം 
അനവധിയാണ് . എന്നാല് നമ്മില് പലരും പ്രായേണ 
കണ്ണമൂടിക്കെട്ടിയുംകൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനാല് എങ്ങിനെയാ 
ണു വല്ലതും ഗ്രഹിക്കുന്നത് ? പ്രകൃതിയില്നിന്നും സദാ അന 
ശ്ൂഭമായ ഒരു ജ്ഞാനപ്രവാഹം നമ്മുടെനേക്ക്' ഒഴുകുന്നുണ്ട് . 

നാം അപാവ്ൃതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുക്രടിയിരുന്നാല് 
അതില് ഏറെക്കുറെ നാം അറിയാതെതന്നെയും നമ്മുടെ 
ഉള്ളില് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് . ഇന്നു നമുക്കുള്ള അറി 
വിന്െറ ഒരു വലിയഭാഗം ഇപ്രകാരം ലഭിച്ചതാണെന്നുള്ള 
തിനു തക്മില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ നാം സശ്രദ്ധം പ്രകൃ 

തീയുടെ ഇഷ്ടദാനത്തെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതായാല് നമുക്കെത്രമാത്രം അറിവു 
ലഭിക്കമായിരുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ 
പുസ്തകങ്ങളില്നിന്നും ആചായ്യനില് 
നിന്നും സബ്രദ്മചാരികളില്നിന്നും 
സഹവാസികളില്നിന്നും എന്തെല്ലാം 
ലഭിക്കാന് സാധിക്കും? ചിന്തകൊ 
ണ്ടും, അനുഭവംകൊണ്ടും എന്തെല്ലാം 
നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാന് കഴിയും? എന്നു 
വേണ്ട നമ്മുടെ പരിതുഃസ്ഥിതങ്ങളാ 
യ ഹല്പാവശ്തശക്കള്ും നമുക്ക ഇജഞാനം 

നല്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കയാ 
ണ്. ഇപ്പുകാരമുള്ള ആനുക്രല്യങ്ങ 
ളൂടെ നടുവില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനു 
ഷ്യന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാതിരിക്കു 
നുവെങ്കില് ഇതിലധികം കഷ്ടമായി 
മറവ വല്പതുമുണ്ടോ? നമുക്ട ഉപ 
ജീവനമാഗ്ലം നോേടേണ്ടതായിരിക്കു 
മ്പോറം ഇതിനു പോകുന്നോ ജ്ഞാ 

നം സമ്പാദിക്കാ൯പോകുന്നുവോ എ 
ന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ഫ്ലീല്ലാവക്കും ഒരു 
പോലെ വേണമെന്നല്പ പറയുന്നതു് . 
ഏതുരീതിയില് ജീവിക്കുന്നവക്കം അ 
ത്രിനനുരൂപമായ വിധത്തില് ലോക 
പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാന് കഴിയാ 

ത്തതല്പ. അതെങ്ങിനെയുമാകട്ടെ. വിദൃഭ്യാസത്തിനായി 
പുറപ്പെടുന്നവരുടെകായുമാണ്' ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് . 

ലേഖകനെറ വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചുവയസ്സില് ആരംഭി 
ച്ചുവെന്ന് മുന്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല് അന്ന് “വി 
ദ്യ'"വല്പതും അഭ്യസിച്ചപൊ എന്നുള്ളകായ്യും സംശയമാണ്. 
കുടുക്കയുംമണ്ണം ഒരു ഓലക്കഷണവുമായിട്ട് ഹഴുത്തുപഠി 

ക്കാ൯്"പോകുകയാണെന്ന്” ഒരു അവ്യക്തമായബോധംമാ 
തരം സിദ്ധിച്ചു. ഇതു് ഏതാണ്ടൊരു ഒഴിച്ചുക്രടാത്ത കൃത്യ 
മാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണമെന്നും 
മറവം അല്ലംചില സന്മാഗ്ലബോധധവും എങ്ങിനേയൊ മന 
സ്സില് ഉദിച്ചു. രണ്ടുകൊല്പംകുഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം ഒരു ഓലച്ചുരു 
ണയും നാരായവുമായിട്ടാണ് എഴുത്തുപള്ളിയിലേക്കുള്ള 
പോക്ക്. അതില് ഇന്നു പേരുപറവാന് സാധിക്കാത്ത 
പല ജ്ഞാനശകലങ്ങളും അടങ്ങിയിരുന്നു. നിലത്തെഴു 
ത്തുകാരേക്കാഠം അല്പും ഉയച്ച തനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഒരഭിമാ 
നവും ഇപ്പ്യോഠം തോന്നിത്തുടങ്ങി. അന്നത്തെ പാഠപഭ്ഥ 
തി അല്ലം വിവിധവും വിശേഷപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു. വാക്യം, 
കാലദീപം, അടിയളവുവാക്യം, രാശിവടിവു, നക്ഷത്രപ്പാനു, 
നക്ഷത്രവൃക്ഷം മുതലായി ജ്യോതിഷസംബന്ധമായ കായ്യു 
ങ്ങും, ഗണാഷ്ട്കം സരസ്വതൃഷ്ഠകം, ബ്രവമാഷ്ട്കം മുതലാ 

ന് 

ചനം. 
ച് 



മലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

യി പ്രഭാതത്തില് ചൊല്ലവാനുള്ള കുറെ സ്ന്ോത്രങ്ങളുമൊ 
ക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയില്നിന്നും ഒന്നും ഗ്ര 
ഫിച്ചില്ലെന്നു പറവാന് തരമില്ല. ലോകത്തിലെന്തൊ ദ്ര 
ശ്ൃപ്രകൃതിക്കതീതമായി ഒരദുശ്യശക്തിയുണ്ടെന്നും അതിനെ 
ആദരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്പം ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായി. 
അടിയളവുവാകൃത്തിനേറയും നക്ഷത്രപ്പ്രാനയുടേയുംമറവം 
ഉപയോഗം ഇന്നത്തെപ്പ്പോൊലെ അന്നറിടത്തുക്രടായിരുന്നു. 
കൃത്യബോധത്തിനെറ ബീജപ്രരോഹവും സുവ്യയക്തമായല്ലെ 
തിലും അക്കാലത്തു ശിക്ഷയിലും ശാസനയിലംക്രടി ഉണ്ടാ 
യിഎന്നുപറയാം. ഇതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെറ ഒരു പ്രാകൃ 
തമായ ആരംഭമാണെന്നു പക്ഷെ വിചാരിക്കാം. പിന്നെ 

കൈയില് ചില താളിയോലധഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ടാണ' എഴു 
ത്തുപള്ളിയിലേക്കുളളപോക്ക്'. അമരവും സിദ്ധരൂപവും 
ശ്രീരാമോദന്തം, ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, രഘുവംശം മുതലായവ 
യുമാണു പിന്നത്തെ പാഠപദ്ധാതി. ഇത്രയുമായാല് എഴുത്തു 
പള്ളിയിലെ ഉയന്നക്സാസ്സിലായി. തനിക്കേതാണ്ടൊക്കെ 
അറിയാമെന്നുമ്ള ഭാവവും അഭിമാനവും ഇതോട്ടുക്ൂടി ഉണ്ടാ 
കുന്നു. ഗുരുവിനോടു അല്ലം അടുപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നു. മറവ 
ശിഷ്യന്മാരെ ചിലപ്പ്പോഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായുംവരും. 
അല്ലം സംസ്കൃതജ്ഞാനവും അതുവഴിക്കു ചില കവികളെപ്പു 

റിയും പുരാണപുരുഷന്മാരെപററിയുംമറവം അല്പം അറിവും 
ലഭിക്കുന്നു. ഈ വഴിക്കു മനസ്സിനു സ്വല്പം വികാസവും 
ഉണ്ടാകുന്നു. തന്െറ ക്രട്ടരുടെ ഇടയില് സ്വല്പമായ ഒരു 
മാന്യസ്ഥാനവും കിട്ടി എന്നുവരാം. അല്പംകൂടി അറി 
ഞ്ഞാല് കൊള്ളാമെന്നുളള ഒരു മോഹവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പ്യോഠം ആരംഭിച്ചുവെന്നു പക്ഷെ പറയാം. 
ലേഖകനെറ ശഗ്ുരുവാകട്ടെ അതിശാന്തനും., വിദ്വാനും. 
ഗംഭീരാശയനുമായിരുന്നു. :4വടി?? അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാ 
റില്ല. ശിഷ്യന്മാക്ട് ഭയവും ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരി 
ത്ഃസ്ഥിതികളും എല്ലാംതന്നെ ഒരുവിധം അനുക്രലങ്ങളായി 

രുന്നു. ഗൃഹമാണല്ലൊ ആദ്യവിദ്യാലയം. അവിടെ 
തന്െറ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും സ്വഭാവനൈ 
മ്മല്യമുഒമവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു പല ഗുണങ്ങളും 
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് . ഗൃഫനായകന് തനെറ മാതുലനായിരുന്നു. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ നിര്ദ്ദാക്ഷിണ്യത്തോടുക്രടിയ ശാസനോ 
പദേശങ്ങറം ഗൃഹാംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവരൂപവല്ക്കരണ 

ത്തില് ഒരു പ്രധാനഭാഗം വഹിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും 
പ്രഭാതത്തില് എഴുനേറവ് കാലും മുഖവും കഴുകി കീത്തന 

ങ്ങളും കിത്തനദ്ദ്രോകളും ചൊല്പണമെന്നു നിര്ബന്ധമു 
ണ്ടായിരുന്നു. കുളിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ. സന്ധ്യാ 
സമയത്തു നാമം ജപിക്കണം. അടുത്തു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരു 
ന്നാല് ദിവസവും ദര്ശനം ചെയ്യണം. അതാതുദിവ 
സത്തെ പാഠങ്ങം കേംംപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ പല 
നിര്ബ്ബന്ധങ്ങളും വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവ ഇന്നും നട 
ന്നുണ്ട്. മാതാവ് പൃത്രവാത്സല്യവും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഒരദാ 
യ്യവും കരുണയും ഗൃഹഭരണത്തില് സാമത്റ്യവും ഉള്ള ഒരു 
മഹതിയായിരുന്നു. പിതാവും ശാന്തനും പ്രയത്നശീലനും 
സ്വാത്ഥത്യാഗിയും ആയ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. ഇവ 
രുടെ എല്ലാം പ്രേരണാശക്തി വേണ്ട വഴിക്കു പ്രവത്തിച്ചി 
രുന്നതിനാല് ലേഖകന്െറ സ്വഭാവസംസ്ലൃരണത്തിനും 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഏററവും ഉപയുക്തങ്ങളായി ഭവിച്ചു. 
ഇത്രയുമായതോടുക്രടി വയസ്സും പത്തു കഴിഞ്ഞു. നേരി 
ട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളേക്കാഠം സ്വഭാവരൂപവല്ക്കരണത്തിനു 
പരിതഃസ്ഥിതികഠംക്കു ക്രടുതല്ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്ത് 
വമാണെമമില് ലേഖകന് ഇര ഗുണം ധാരാളം സിദ്ധിച്ചി 
ട്ടുണ്ട്. എന്നാല് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ പ്രാരംഭഘട്ടം 
മാത്രമെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള . ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിശ്ചി 
തസമയത്തു വിഷ്ടുംക്രടാതെ ചെയ്യണമെന്നും, ഗുരുക്ക 
ന്മാരെ ആദരിക്കണമെന്നും, ഇരശ്വരചിന്ത വേട്ടതാ 
ണെന്നും, സ്വാത്ഥത കുറയ്കര,ണമെന്നും മറവും പല പാഠ 
ങ്ങള്ം ഇക്കാലത്തു പഠിക്കാനിടയായി. ഇതു വിദ്യാഭ്യാസ 
ത്തിനെറ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരംശമാണെന്നുവേണം 
വിചാരിപ്പാ൯. ലേഖകനു ക്രൂട്ടുകാർ അധികം ഉണ്ടായിരു 
ന്നില്ല. മിക്കവാവം വിവീക്തസേവിയായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. 
അപൃവം ചില ക്രട്ടുകാരില് വല്ലതും വഷളായി കണ്ടാല് 
അതു താന് വെവക്കുകയാണ് പതിവു. ഈ പ്രായത്തില് 
തന്നെ ഇത്രയും നിമ്മലമായ പരിതുഃസ്ഥിതിയും മനഃസ്ഥി 

തിയും ലഭിച്ചതു് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 
കളിയില് വലിയ ഭൂമം ഒന്നും ലേഖകനില്ലായിരുന്നു. ജന്തു. 

' ഹിംസയില് അസാമാന്യമായ വെവപ്പുമും. ടായിരുന്നു. തരടട 
കാരില് ചിലരുമായിട്ടു മുഷിയുന്നതിനു് ഇതു പലപ്പോഴും. 
കാരണമായിട്ടുണ്ട് . അന്യന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കയൊ പരി 
ഫസിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതും തനിക്കു വിരോധമായിരുന്നു. 
ഇതായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. പത്തു വയസ്സിനു 
ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയതു് . 
ഇതോടുക്രടി ജീവിതരീതിയില് അല്പം ചില മാററങ്ങഠം 
ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. അസ്പദിക്കുകളില് താമസിക്കേ 
ണ്ടിവന്നതിനാല് പരിതുഃസ്ഥിതികഠംക്കും അല്പം മാററം 
ഉണ്ടായി. കായംകുളത്തും ആലപ്പുഴയുമായി ആറേഴു കൊല്ല 
അറം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഗ്രന്ഥം താഴത്തുവച്ച്' പുസ്തകസഞ്ചിയും 
സ്ലറേറവം വഹിക്കാന് തുടങ്ങി. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിക്കു. 
നുസരണമായി ജിവിതരീതിയിലും ചിലതൊക്കെ ഭേദപ്പെട 
ത്തേണ്ടതായി വന്നു. രാവിലത്തെ കുളി വൈകുന്നേരത്തേള്ദ 
മാററി. ഭക്ഷണസമയവും അല്പം ഭേദപ്പെടുത്തി. വിദ്യാ 
ലയത്തില് പോയാല് കളിക്കാതെ വീട്ടില് കയവകയില്ല. 
രണ്ടുദിക്കിലും താമസസ്ഥലത്ത് ഓരോ കാരണവന്മാരുണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഇവര് യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട്ട് 
ശുദ്ധത്തിലും മറവും വലിയ നിര്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ 
രുടെ അധീനത്തില് പെടുന്നവരെയൊക്കെ അവരുടെ 
അനന്തിരവന്മാരാക്കാന് ഇവക്കു നല്പ സാമത്ഥ്യം ഉണ്ടായി 
രുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്വഗൃഹത്തില് ശീലിച്ചുവയെല്ലാം 
എള്ളിട വിടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതു സ്വഭാവ 
സ്ഥിരികരണത്തിന് അനുക്രലമായ ഒരു സംഗതിയായി 
രുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്ൃയ്യുച്ഛം നാമജപം മുതലായവ 
പഴയപടിതന്നെ അനുഷ്യിച്ചുവന്നു. കാലത്തും വൈകിട്ടും. 
കാരണവരുടെ പരിശോധനയുമുണ്ട് . അനുവാദം ക്രടാതെ 
വെളിയിൽ പൊയ് ക്രട്ടാ എന്നും ഏപ്പ്പാടണ്ടായിരുന്നു. 
മതവും സന്മാഗ്വും ഇവക്കൊന്നുതന്നെയായിരുന്നതിന൩.ല് 
അതിലാണ്" മുവകിപ്പിടിച്ചിരുന്നതു് . അനാശാസ്യമായ 
ര്രട്ടുകെട്ടും അനു വഭിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒഴിവുദിവസങ്ങളില് 
പുസ്തുകംതന്നെ ഗതി. എല്ലാംകൊണ്ടും ഇവിടെയും സ്വഭാ 
വരൂപവല്ക്കരണത്തിനു സെരകയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാ 
തന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടുവെന്നേയുമ്ള. എങ്കിലും ചുറവം: 
ദുഷിക്കാത്ത ഒരു നഭോമണ്ഡലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഇനി പള്ളിക്രടടങ്ങളിലെ കായയും നോക്കുക. അതു് 
അല്പം കുഴപ്പുത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ കണക്കും കാപ്പിയെ 
ത്തും ഒഴിച്ചാല് എല്ലാം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കതന്നെയാണ് 
ജോലി. ധാരണാശക്തിയെ അസാമാന്യമായി ക്ലേശിച്പ്ി 
ച്ചുവന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്െറ അര്ത്ഥം പറഞ്ഞു 
കൊടുക്കുന്നത് അന്നു അത്ര സാധാരണയജല്ലായിരുന്നു. ക 
ഴിയുന്നതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഇതു സ്വാശ്രയശീല 
ത്തിനു പററിയ ഏപ്ല്യാടാണല്ലൊ. അന്നു പള്ളിക്രടുട. 
ത്തില് ഒരുവിധം 4യുദ്ധനിയമ്?റമാണ്' നടപ്പായിരുന്നതു് . 
തെററ് വല്പതുംകണ്ടാല് വിചാരണയും മറവമൊന്നുമില്ല. 
ഉടനെ അടിതന്നെ. വലിയകുററങ്ങറംക്ക മേശപ്പുറത്തു 
കമത്തിക്കിടത്തി പൃഷ്ടത്തിലാണു' അടി പതീവ്വ്. വിദ്യാ 
ത്ഥികളില് അത്യധികം ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന്' ഇതുപോ 
രയോ? രക്ഷാകത്താക്കുന്മാക്ക് ഇക്കായയത്തില് ശബ്ദിച്ചു, 
ശ്രൂടാ. എല്ലാം സ്വേച്ഛാധികാരംതന്നെ. സ്വഭാവത്തെ 
വികസിപ്പ്ിക്കുന്നതിനൊ, ബുദ്ധിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന 
തിനൊ അവിടെ സൌകയ്യങ്ങം കുറവൃതന്നെയായിരുന്നു. 
ഈ വൈതരണിയെ കടാന്നതുളു് കുറച്ചു പ്രയാസമായി 
രുസ. ചുരുക്കം ചിലക്കുമാതരമെ ഇതു സാധ്യമായിരു 
നമള. ലേഖകയമുമ്പു' കായംകളത്തുനിന്ന് ഒരാഠംക്കും 
ആലപ്പുഴെനിന്നും രണ്ടുപേഷ്യമേ സ്മ്രാംവൈതരണിയെ 
തരണംചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്തുപോയി പഠിക്കാ൯ കഴി 
ഞ്ഞുമ്ള. പിന്നീടു ലേഖകനും ജ്യേ്യസഫഹോദരനും വേറെ 
ഒന്നുരണ്ടുപേക്കം സാധി ആലലച്പഴെ ഒൂട്ടുവിലത്തെ 
ക്കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരംസ്ത്രളില്നിന്നും ശേഷയുര് എ 
ന്നൊരു അദ്ധ്യാപകന് വന്നതോടുക്രടിയാണു അദ്ധ്യാപന 
രീതിയുംമറവം ഭേടപ്പെട്ടതര് . അതുവരെയ്യുക്ഛ യുദധനിയമം 
തന്നെ നടപ്പിലായിരുന്നു. പണ്ടു് ഒരു പ്രസിദ്ധനും ബുദ്ധി 
മാനുമായ രാജാവിനു 4അത്ഥസാധനങ്ം? “രണ്ടുമാത്രമേ" 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള എന്നു പറയപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് . 



“ശോസ്ര്രേഷ്വകണ്ണിതാ ബുഭ്ധിര്- 
മൌവീ ധനുഷി ചാതതാ.? 

എന്നാല് നമ്മുടെ അന്നത്തെ അദ്ധ്യാപകന്മാക്ക 
ഇതിനു “ഒന്നുമാത്രം? മതിയായിരുന്നു. അതു €ടിതന്നെ 
യായിരുന്നു. അക്കാലത്തു വിദ്യാലയാളിലെ ഒരു പ്രധാന 
ഉപകരണം ഒരു ചൃരലായിരുന്നു. ഇതു വാദ്ധ്യാന്മാക്കു 
ആശാനില്നിന്നും അവകാശവഴിയഷ്ുച സിദ്ധിച്ചതാണെന്നു 
തോന്നുന്നു. അന്നു ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ യൂറോപ്യന്രാജ്യങ്ങ 
ളില് ചൂരഥിനു പകരം ഭൂജ്ജവൃക്ഷത്തിനെറ കമ്പായിരുന്നു, 
ഉപയോഗിച്ചുവന്നതു് . ഇതിനും കൃരലിനെറ ഗുണം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കാം. എന്നാല് ലേഖകനു അഹംകാരവും ചിരിയും 
കളിയും ഒന്നുമില്പാതി.മന്നതുകൊണ്ടടു് അധികം ഭയപ്പൌടാനി 
ല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ക്രട്ടയടി വരുമ്പോഠം, 

:അമ്പുകൊമുമാതവരില്ല കുരുക്കില്" 

എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പ്പോഠം പഠറാവണ്ടട്. 
എന്നാല് ഇതിനൊക്കെ അദ്ധ്യാപകന്മാരെ കുററം പറയു 
ന്നതു യുക്തമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 

അക്കാലത്തു ഇംഗ്ലീഫ്യ അപ്പം അറിയാവുന്നവരെ തിര 
ഞ്ഞുപിടിച്ചാണ അഭദല്യാപകന്മാരായി നിയമിച്ചത്. 
അപൂവം വ്ൃത്ൃസ്ലം ഇല്ലാതെയുമില്ല. അവക്കു അദധ്യാപന 
വിഷയത്തില് വല്ല ഗന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു 
സംശയമാണു. അതുകൊണ്ട അവരാല് കഴിയുന്നതു 
പോലെ ഒക്കെ അവ൪ പ്രവത്തിച്ചുവെന്നേയുള്ള. തന്ന് 
അദ്ധ്യാപകന്മാ൪, താമസിച്ചുവന്നാല്, ബഞ്ചിനെറ മേല് 
കയററി നിറുത്തുന്ന കാലമായിരുന്നുവല്ലോ. പിന്നെ ഇവരെ 
എന്തിനാണു കുററപ്പെടുത്തുന്നതു് ? അവരുടെ ആദര്ശം 
പോലെ അവര് പ്രവത്തിച്ചു. ലേഖകനും അവരോടു പല 
വിധത്തിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്തിനിടയ്മുച ലേഖ 
കനു വല്ലതും ലഭിച്ചോ എന്നു നോക്കാം. ലേഖകന് താന് 
വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തില്നിന്നും വല്പതെങ്കിലും ഗ്രഹി 
ക്കാതെ വിട്ടുകളയാഠില്ല. തന്െറ അന്നത്തെ ബുദ്ധിയെ 
ത്തിയിടത്തോളം ഒരുവിധമെല്ലാം ഗ്രഹിക്കയും സംഗ്രഹി 
ക്കയും ചെയ്യ. സ്വഭാവത്തിലും വലിയ വക്രതയൊന്നും 
വരാതെ കഴി താന് പണ്ടേ ശിലിച്ചിട്ടുളള മാഗ്ലത്തില് 
നിന്നും വൃതിചലിക്കവാന് ഒരിക്കലും ഇടയാക്കാതെയാണു 
കഴിച്ചുവന്നതു് . അദ്ധ്യംപകന്മാക്ട തന്നെക്കറിച്ചു നല്ല 
അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള ബോധവും സല്സ്വഭാവ 
സംരക്ഷണത്തിനു ഒരു അനുക്രലശക്തിയായി ഭവിച്ചു. 
തന്െറ ജ്യേപുസഹോദരന്െറ നയവും. ക്രൂട്ടുകെട്ടിന്െറ 
കുറവും, ഇതിലേക്കു വലിയ സഹായമായിരുന്നു. പ്രതികര 
ലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിലും, വേറൊരുവിധം ഉറച്ച സ്വഭാ 
വത്തിനു വളര്ച്ച, വലിയ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയി 
ല്ലല്ലോ. ബുദ്ധിയും സ്വഭാവവും, മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും, 
.വികസിക്കാതിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം അക്കാലതുു 
ചരു നവീനുപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതില് ആക 
ഷണീയങ്ങളായി പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അല്പം 
പോലം തൃഹ്തിപ്പെടുത്താ൯ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത “ജിജ്ഞാസ? 
ലേഖകനില് അന്നു അങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ 
ഭാഷയില് നിര്പ്പിനങ്ങളായി കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങളും മറവം 
ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ഒല്സുക്യവും സാമാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
വയസ്ധപം  പതിസേഴ കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനേന്രിയങ്ങറം, 

എന്തുണു ഗ്രഹിക്കാനുളഒതെന്നു അന്വേഷിക്കുന്ന ഭാവ 
ത്തില്, സദാ ബഫ്ഥിര്മുഖങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ലോകവും 

പൂവ്വാധികം വിസ് തൃതമായി ത്േ.ന്നി. യുവജനസഹജ 

മായ ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. മിസ്റ്റര് 

ശേഷയ്യരുടെ കീഴില് ഒരു കൊല്ലത്തെ ശരിയായ അഭയ 
സനം കഴിഞ്ഞശേഷം തിരുവനന്തപരത്തേക്ക പഠിപ്പി 

നായി പോയി. അവിടത്തെ പ്രവേശനപ്പുരീക്ഷയില് 
ചേന്നര ജയിച്ചു. ലേഖകനും മറെറാരാളും മാത്രമേ വിജയി 
കളായുള്ള . ജ്ലയേപ്യുസഹോദരന് ജയിച്ചില്ല. അക്കാലത്തു 
കേവുവള്ളക്കാക്ട ശുക്രദശയായിരുന്നു. ചാവക്കാട്ടുമുതല് 
തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഗതാഗതവ്യ്യാപാരം മുഴവനും 
ഇവരുടെ കൈയിലായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സവസ്വവും 
ഇവരുടെ കത്രണാകടാക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരുന്നതു്. 
യാത്രക്കാര അവരുടെ രതൃജ്ഞയ്യു,ധിനന്മാരുമായിരുന്നു. 
തിരുവനന്തപുരത്തു പോകുക എന്നുമ്ളതു നാലഞ്ചു ദിവ 

കമലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതിം 

സത്തെ ജോലിയായിരുന്നു എന്നല്ല കുറച്ചൊക്കെ അപ 
കുടവും ഇല്ലാതിരുന്നില്പ. ഈ വശ്ശുക്കാര് ഇപ്പ്യോഠം നാമാവ 
ശേഷമായിപ്പ്പോയി എന്നും വൃയസനിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. 
അവരുടെ താവളസ്ഥലങ്ങളുംമറവം ഗ്ര്ോകരൂപേണ വണ്ണ്ണി 
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരിലും പദൃകൂത്തുകഠം കുറവല്ലായിരുന്നു 
വെന്നു തോന്നുന്നു. 

“കൊല്ലം പൊന്നായിരംതെങ്ങു 
ത്ൃക്കുന്ന ഴയമ്പവലം 

ആയ്യാടത്താഴക്കാട്ട് വൈക്കം 
ക്രശ്മം മുകെ ശക്കര 

ഉനഴം, കാക്ക, തൃപ്പുറചാ? 

ലോകോപകാരികളായ അവരുടെ 

ന്ദിത്ൃശാന്തിയെ പ്രാത്ഥിക്കതന്നെ. 
ഇനി ഉണ്ടാകാ൯പോകുന്നുലോ? 

ആത്മാക്കറാക്കു. 

ത സുവഷ്ണ്ണുകാലം 

കേവൃയവള്ളത്തിലെ യാത്രതന്നെ ഒരുതരം വിദ്യാഭ്യാസം 
നറംകിയിരുന്നു. വള്ളക്കാരുടെ 4:ഭാഷീതന്നെ അസാധാ 
രണമാണ്ട് . നിഫണ്ഡുവില് കാണാത്ത പദങ്ങളും വ്യാക 
രണസുൂത്രം ലജ്ജിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളുംഒക്കെ അവരില് 
നിന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാന്൯സാധിക്കും. മനുഷ്യസ്വഭാവം 
വിവിധമാണെന്നാണു പറയുന്നതെങ്കിലും കേവുവമ്ളക്കാ 
രുടെ സ്വഭാവം ഒട്ടുമുക്കാലും ഒരുപോലെതന്നെയാണെ 
ന്നാണ് അനുഭവംകൊണ്ടു തോന്നുന്നതു്. ഇതുപോലെ 
തന്നെ 4കല്പിലും, വൃക്ഷത്തിച്ും, നദിയിലും,നിന്നും ജ്ഞാനം 
ഗ്രഹിക്കാ?മെന്നാണല്ലൊ ഷേകിസ്റീയ൪ പറയുന്നതു് . കേവു 
വള്ളക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിനു പരിചയം ഇല്പായിരുന്നുവെന്നു 
തോന്നുന്നു. 

ലേഖകന് തിരുവനന്തപുരം കാളേജില്ചെന്നു മഴിക്കു 
ലേഷ൯ക്ലാസ്സിലം ജ്യേപ്പുസഹോദര൯ അതിനു കീഴുള്ള 
ക്ലാസ്സിലും ചേന്നു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു പുതിയതും ശോഭ 
നവമായ ലോകം ലേഖകനെറ മുമ്പില് അപാവൃതമായി 
കാണപ്പെട്ടു. ഒരു ശാന്തവും പ്രസന്നവുമായ നഭോമ 
ണ്ഡലവും ചുറവും ക.ണാറായി. അഞ്ചുകൊല്ലം ഇവിടെ 
“വില്ലി? അഭ്യസിച്ചു. തെറ കുടുംബംവികയായ ഒരു 
പറമ്പും ഒരു ഗൃഹവും അവിടെ ഉണ്ടായി.ഒന്നു. ഒരു ജേ വൂ 
സഹോദരന് ഉദ്യോഗമായി അവിടെ താമസിച്ചും ഇരുന്നു. 
അതുകൊണ്ടു ഗൃഹത്തില് ബുദ്ധിവികാസത്തിനും സ്വഭാവ 
സംസ്ൃൃരണത്തിനും പ്രതിക്രലമായി യാതൊന്നുംതന്നെയില്ലാ 
യിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ശാസനയും ഉപദേശവും 
വേണ്ടവഴിക്കുതന്നെയായിരുന്നു. സാധാരണയായി ശ്രദ്ധ 
യെ വൃതിചലിപ്പിക്കുന്നതായ ഗൃഹശല്യങ്ങളും കുറഞ്ഞി 
രുന്നു. ശ്രീമാന് കുഞ്ഞുണ്ണ്ണിമേനവന് അടുത്തുതന്നെ താ 
മസിച്ചിരുന്നതിനാല് സംശയനിവ്ൃത്തിക്കം സരകയ്യം ഉ 
ണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയുംകൊണ്ടു ലേഖകനെറ വിദ്യാഭ്യാ" 
സത്തിന്െറ ഗൃഫൃവശം സുരക്ഷിതമായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. . 
ക്രമേണ ഒരുവിധം രൂപവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു വന്ന സ്വഭാവാം 
ശങ്ങഠംക്കു സ്വയം വളച്ചിയും ദ്രഡ്ഥതയും ലഭിക്കുന്നതിനും. 
പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടായില്ല. ഉറച്ചുവരുന്ന ശീലങ്ങംക്കും വി 
പരിതപരിതഃസ്ഥിതിയുടെ അഭാവത്തില് ഇളക്കംതട്ടുന്നതി. 
നും ഇടയുണ്ടായില്ല. 

ഇനി വിദ്യാലയത്തിലെ സ്ഥിതിനോക്കാം. കാളേജു 
തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ട് അന്നു നാലുകൊല്ലം മാത്രമേ ആയ! 
രുന്നു. അതിന്െറ യശസ്സും സ്തഷ്ടിഘട്ടത്തില് മാത്രമായി 
രുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഗവമ്മെന്വം പൃതിയമേധാവികളും അ 
തിന്െറ പോഷഞണത്തിലും വിജയത്തിലും സദാ ജാഗരൂക 
ന്മാരായിരുന്നു. അഭ്ധ്യാപകന്മാരേയും വിവേകപൃവം തിര 
ഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാംകൊണ്ടും അതു് അക്കാലത്തു് 
ഒരു മാതൃകംസ്ഥാപനം ആയിരുന്നു. യെവനവും ഉത്സാ. 
ഹവും ഉല്ക്കഷേക്ലുയും വൈദുഷ്യവും, അവിടെ പ്രതിനി 
ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസിദ്ധന്മാരായ മിസ്റ്റര് റാസ്സ്്. 
ഡാക് ടര് ഹാവി ഇവരായിരുന്നു പ്രധ്മാന ഉപദേഷ്ഠാക്കഠം. 
ഈ മഹാന്മാരുടെ സുപൃൂജിതമായ അധീനത്തില് അല്ല 
കാലം പോലും ഇരക്കാ൯ അവസരം ലഭിച്ചവക്ക ജന്മസാ: 
ഫല്യം സിദ്ധിച്ചുവെന്നുതന്നെ പറയാം. അവര് പഠിപ്പ 
ക്ഷന്ന വിഷയങ്ങളില്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമല്ല പ്രധാ. 

നന് റി 



4 മുലയളേരാജ്യം 3? വിശേഷാല്പ്രത!. 

നമായിട്ടുള്ളതു് ; അവരുടെ സുചരിതരത്തില്നിന്നും, നിശ്ശു 
ബൂമായി, സദാ നിഗ്ഗമിക്കുന്ന അനന്യസാധാരണമായ പ്രേ 
രണാശക്തിയാണ്ട്, അവരുടെ ശിഷ്യവശ്ലത്തിനു, സ്വഭാവ 
സംസ്പൃരണവിഷയത്തില് ഫലഭ്ൂയിഷ്ഠമായി ഭവിച്ചത് . 
നാം “വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന പേര് പറയുന്നതല്ല. അപ്രകാരം 
ഗണിക്കാത്തതും പറ്യപ്പെടാത്തതും ആയ വസ്തുവാണ്, 
നമുക്ക യഥാത്ഥറിദ്യാഭ്യാസമായി ഭവിക്കുന്നതെന്നു്? മഹാ 

൮ 7 ൦ റം റ; ന) ന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടളലതു എത്രയോ വാസ്ത്രമാണു്. മിസ്റ്റര് 
റാസാകട്ടെ മനുഷ്യസ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതില് അതിവി 
ദശ്ധ നായിരുന്നു. ' ഡാക്ഛര് ഫാവി തത്വജ്ഞാനിയുമായി 
രുന്നു. തഅഅതിനാല് ഇവരിരുവരുടേയും സംയുക്തവും അതീ 

നാല് ബലവത്തുമായ പ്രേരണാശക്തിക്ക് എന്താണ് അ 
സാധ്യമായിരുന്നത്ര് . ഇവരുടെ ശിഷ്യവാത്സല്യം അപാര 
മായിരുന്നു. അഞ്ഞുകൊല്പം ഈ സുപ്രസന്നസാന്നിധ്യം 
അനുഭവിക്കാന് ഭാഗ്യമുണ്ടായ ലേഖംനില് ഇന്നു വല്ല 
ഗുണവുമുണ്ടെങ്കില് അതു തല്ഫലം തന്നെയാണെന്നു കൃത 
ഇഞതാപുൃവം പറഞ്ഞുകൊള്ളന്നു. ഇന്ന്” ഇവര് യശശ്ശ 
രീരന്മാരാണെങ്കിലും ശിഷ്യരുടെ സ്തരണയില് ഇന്നും ജീവി 
ക്ജന്നു. ഇവരെ ഇരുവരേയും. ക്രടാതെ പൂജ്യന്മാരും പ്ര 

ത്യേക യോഗ്യതകഠംക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമായ എ. 
ഗോവിന്ദപ്പിളള, വാസുദേവറാവു, രംഗറാറു, ആര്. സ്റ്റ്. 
ഷെപ്പുര്ഡ്', വള്ളിയാനന്ദമുത്ഥിയാര്, സുന്ദരംപിള്ള, കോ 
വുണ്ണണിനെടുങ്ങാടി, രാമക്കവപ്പു് മുതലായി പലവിധത്തില് 
പ്രസിദ്ധി നേടിയിരുനാവരും ഇക്കാലത്തില് കാളേജ് അദ്ധ്യാ 
പകന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ സുന്ദിയതമായ അദ്ധ്യാപ 
നത്തില്നിന്നും അനുകരണീയമായ ദ്ൂഷ്കാന്തത്തില് നിന്നും 
ലേഖകന് പലതും ഗ്രഫിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നന്ദിപുറ്ം പ്രസ്താ 
വിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
ഭാവനൈമ്മല്യത്തിനെറ അല്പമായ ഛായയും ലേഖകന്െറ 
ചേതോദപ്പൂണത്തില് പ്രതിബിംബിചിരിക്കാന്ൻ ഇടയുണ്ട്. 
ഇനി ലേഖകന്െറ സതീത്റ്യന്മാരെ നോക്കാം. ഓരോഷ്ണാ 
സ്സ്ിലുംഇപ്രകാരം ഒട്ടനേകംപേര്൪ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇ 
വരിരു കറച്ചുപേക്കമാത്രമെ ലേഖകനെ അവരുടെ നിരന്ത 
രസാഹചയ്യാദികഠംകൊണ്ടു അല്പമായെങ്കിലും പ്രേരിപ്പി 
ക്കാന്സാധ്യമായിരുന്നു്ള. ഇവര് മെസ്സ്റേഴ്സ് ലെബ്്ഷ 
ഡിയര്, രാമശൃഷ്ണുയ്യുന്, രാമച്്രറാവു, കെ. പി. ശംക. 
രമേനോന്., സി. വി. രാമന്പിള്ള, മത്തൃകമാരസ്വാ 
മിപ്പിള്ള, ടി. ആ൪. അനന്ത൯പിള്ള, മുതലായി പി 
ന്നീടു ഏറെക്കുറെ പ്രസിദ്ധിസമ്പാദിച്ചിട്ടുളളവരായിുന്നു. 
ഇവര്ക്രടാതെ അടുത്ത മേലും കീഴും കരാസ്സുകളില് വായി 
.ചിരുന്ന മെസ്സേഴ്സ് താണുപിള്ള, ഗോപാലമേനോന് ക സ് ലു ര 

എം. കൃഷ്ണപിള്ള, കുഞ്ഞു കൃഷ്ണപ്പുണിക്കര, ശങ്കരപ്പിള്ള, 
സി. എം. മാതേവന്പിക്ള, മുതലായി കദാചില്ലസാ 
ഫചയ്യുംകൊണ്ടു പ്രേരിപ്പിച്ചവരും ചിലര്ക്രടി ഉണ്ടായി 
രുന്നു. ലേഖകന് ഇവരില് പലരില്നിന്നും പല സ്വഭാ 
വാംശങ്ങളും ആദാനംചെയ്തിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാല് ലേ 
ഖകനില് അനുകരണ്ഭൂമം അന്നു... ഇന്നത്തെപ്പ്പോലെ, കുറ 
ഞ്ഞുതന്നെയിരുന്നതിനാല്, സാരാംശങ്ങഠംമാത്രം ഗ്രഹിക്കാ 
നെ താന് സന്നദ്ധനായിരുന്നുമ്മ. ഏതെങ്കിലും ഇവരും 

തന്െറ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തില് ഒരുഭാഗം വഹിച്ചിരുന്നു 
വെന്നു സംവദിക്കാതിരിക്കാ൯ തരമില്ല. ഇവരില് മിയ്ക്കവ 
രുടെ സ്വഭാവത്തില് അന്നും ഒരുവിധം ഗെരരവം അസ്സഷ്ട 
മായി കങണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്ന. ഇനി പാഠ്യപുസ്ലകങ്ങളുടെ 
കായ്യമാണു്' ചിന്തിക്കാനുകൂളതു് . പാവ്യപുസ്തകങ്ങം, ഒരു 
വിദ്ധല്സഭയാല് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവയാകുകൊണ്ടു് 
അധികമൊസം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവപ്രായേ 
ണ ഉല്കൃഷ്ണാശയജലാശയങ്ങളും ഉത്തമാദര്ശപത്മാകരങ്ങ 
ളൂമായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവയുടെ പാരായണം ബുദ്ധിസംസ്ു, 
രണത്തിനും സ്വഭാവവികാസത്തിന്നും ഏററവും ഉപയുക്ത 

ങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. 

മില്ട്ട൯,സ്ലാട്ടു ,കാർലൈ൯, ഇര്വിങ്ങ , ഗോഡ് സ്തരിത്തു്, 
കെൌവപ്പൂര്, പോപ്പും മെക്കാളിം ടെനീസണ്, ഗ്രെ മുതലായ 

സുപ്രസിദധആംഗലസാഫിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതിക്ളായി.ഒന്നു 
ഭാഷാവിഷയമായി പഠിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നതു. ഭാഷാ 
നൈപുണ്ദൃത്തിനും പുറമെ ഇവയില്നിന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള 
ആദര്ശങ്ങളും ആശയംങളും ഇന്നും ലേഖകനന്െറ ചിന്തയേ 
യും ജീവിതത്തേയും നിയമനംചെയ്ത്ുവരുന്നു്ടന്നു പഠയാ 

സുചരിതന്മാരായ അവരുടെ: സ്വ 

ല്ല ഷെക് സ്റ്റീയര്, , 

തെ കഴികയില്ല. മറവവിഷയങ്ങളിലുളള പുസ്തകങ്ങളെപ്പുററി 
വിസ്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു റിചാരിക്കുന്നില്ല. എത്കിലം 
തത്വജ്ഞാനം, സന്മാഗ്ലവിജ്ഞാനീയം, മന്മശാസ്രരം, തക്കം 
മുതലായവ പഠാിക്കുന്നതില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന സല്ഫലത്തി 
നെറ രുചി ഇന്നും ലേഖകനെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നു സം 
ക്ഷിപ്തുമായി പറയാം. അക്കാലത്തു് , അതിന്െറ പ്രാരംഭ 

 കാലമായിരുന്നതിനാല്, കാളേജില് യാതൊരു വിധമായ 
വിനോദമൊ, കളികളൊ, കായികാദ് സമൊ ഒന്നുതന്നെ 
ഇല്ലായിരുന്നു. ഡാക്ട൪ ഫാവിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഒരു 
വാഭപ്രതിവാദസംഘം ആഴ്ചയില് ഒരുദിവസം നാടന്നുവന്നി 
രുന്നു. അതു അന്നത്തെ വാശികളുടെ അഭ്യസനകളരിയായി 
രുന്നു. ഒഴിവുദിവസങ്ങളില് ലേഖകനും ചിലക്രട്ടരും അതി 
രാവിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും രണ്ടുമൈലിലധികം ദൂര 
മുണ്ടായിരുന്ന ആരാമത്തില് പോകകപതിവായിരുന്നു. ഇ 
തുകൊണ്ട് വ്യായാമവും പ്രകൃതിപഠനവും ഒരുവിധം സാധി 

പും ഈ പതിവ് നിരന്തരമായ പുസ്ലകസഖ്യംകൊണ്ടു് 
ക്ഷിണിച്ചിരുന്ന പ്രധാനജ്ഞാന്റേ്രിയമായ നയനത്തിനും 
മനസ്സിനും പുതിയതായ ഉന്മേഷവും പ്രവൃത്തിശക്തിയും 
നല്കുന്നതിനുപയുക്തമായിരുന്നു. സദാ ആകഷണീയമായ 
പ്രകൃതിയുടെ സ്നേരവദനസന്ദ൪ശയംതന്നെ ഒരുതരം വിദ്യാ 

ഭ്യാസമായിരുന്നു. ഒരു കവി പറയുഡതുപോലെ പത്യ 
കയിലുള്ള ചെറപൃഷ്ഠങ്ങളം, നഭസ്സില് പ്രസരിക്കുന്ന ലഘു 
ഗാനങ്ങളും, നിത്യപരിചിതങ്ങളായ വായുവും, ഭൂമിയും ആകാ 
ശവുംതന്നെ അപാവ്ൃതദ്വാരത്തോടക്രടി ഡ്വര്ഗ്ഗംതന്നെയാ' 
യിരുന്നു.” ഉത്തമറ്മാരായ അഭധ്യാപകന്മാരും സരസന്മാരായ 
സതിത്വല്യന്മാരും വിശിഷ്ടങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളും ഇടയ്യ്യിടെ 
പ്രകൃതിയുമായുള്ള. സ്ല്ലാപവും ശല്യഹീനമായ ഒരു ഗൃഹവും 
വിദ്യയിലേക്കു പ്രവണമായ ഒരു മഡസ്സും ഉണ്ടായാല്പിന്നെ 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു മററപകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല 
ല്പൊ. പ്രതിവഷം കാളേജില് മഹാരാജാക്കന്മാരെഴുന്നള്ളി 
സമ്മാനദാനം നുടത്തിവനാതും പ്രോത്സാഹജനകമായ ഒരു 
സംഗതിയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയില് 
നിന്നും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ പുറത്തുപോകവാന് ആക്കം സാ 
ധിക്കുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. ലേഖകനും ഏതെല്ലാമൊകക്കെ 
യും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണു്' പുറത്തിറങ്ങിയതു് . എങ്കിലും ലേ 
ഖകനെറ വില്ലാഭ്യാസത്തിനെറ പ്രധാനഫട്ടം ആരംഭിച്ചു 
വെന്നുപറവാനെ തരമുള്ളൂ. 

കാളേജ് വിട്ടതിനുശേഷം ലേഖകന് ഒരു അധ്യാപക 
നായിട്ടാണ്് ലോകരംഗത്തില് പ്രവേശിച്ചതു്. മാവേലി 
ക്കര സ്തെഷ്യല്സ്്തൂളിലും പിന്നീടു ആലപ്പഴ, കോട്ടാര്, പറ 
റൂ൪ മുതലായ ഒക് ളുകളിലുംക്രടി ലേഖകന് മുപ്പത്തി 
ഒന്നു കൊല്ലം ഈ ജോലി വഹിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെയും 
.അഭ്ധ്യാപകനെ"ന്നു “പേരിലാ"ണെമ്മിലും :4അദ്ധ്യേതാ 
വൊീന്ന “നിലയി"ലാണ്' ലേഖകന് വത്തിച്ചിരുന്നതു്. ആ 
ന്ൃന്മാരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ചുമതലയാണ്' തന്നില് 
നിക്ഷിഫ്മായിരുന്നതെമ്മിലും, തന്െറ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് 
പ്രത്യേകം ജാഗരൂകനായിരുന്നു. ലേഖകന് താന പഠി 
ചതു പഠിപ്പിക്കയല്പ, പഠിച്ചുപഠിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. 
ഉ്ളതുംവച്ചുകൊണ്ടു പഠിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന അദ്ധ്യാപ 
കന്മാരെ വിദ്യാത്ഥികഠം:ക്രഴയാക്ക ന്പതി വാണെന്നു തനി 
ക്കറിയാമായിരുന്നതിനാല്, ലേഖകന്, പാഠ്യപുസ്തകങ്ങം 
മാത്രമല്ല അവയെ സംബന്ധിച്ചുളള മറവ പലതും സ്ത്രദ്ധം 
വായിച്ചു” വില്യാത്ഥികളുടെ അനന്യസാധാരണമായ 
ജിജ്ഞാസയെ തൃഹ്ലിപ്പെടുത്തുവാന് ശ്രമിച്ചുവന്നു. ഏത 
ഭ്ല്യാപകനേറയും വിജയം ഇതിനെയാണ് ആതശ്രയിച്ചിരി 
ക്കുന്നത് . ഭാഷയും വ്യാകരണവുമാണ് ലേഖകന് പ്രധാ 
നമായി പഠിപ്പിച്ചു വന്നത്. അതില് അല്പം വാസനയും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ആ വിഷയത്തില് അസാമാ 
ന്ൃമായ പരിശ്രമം ചെയ്തുവന്നു. ഭാഷാജ്ഞാനം ക്രൂടാതെ 
ആശയങ്ങളും ആദര്ശബംളം ഒട്ടധികം സംഗ്രഹിക്കയും അ 
വസരംപോലെ ഉപദേശിക്കയും ഉപയോഗിക്കയും ചെ 
വന്നു. ഇന്നത്തെ ലേഖനങ്ങളില് വല്ല കഷണങ്ങളുമുടെട 
മില് ഇവതന്നെയാണ് . ഇതുക്രടാതെ സാസ്തൃതത്തിലും 
മലയാളത്തിലും പ്രത്യേകം പരിശ്രമിച്ചുവന്നു. അദ്ധ്വാ 
കവൃത്തിയിലിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം താനാണ് അഭ്േൃതാക്ക 
ളേക്കാഠം അധികം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് . _ മനുഷ്യസ്വഭാവം ഗ്ര 
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ഈയിടെ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്നിട്ടുള്ള മഹാസമ്മേളനങ്ങറാ. 
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ഫിക്കുന്നതിനും ലേഖകനു സെരകയ്യം ലഭിച്ചു. എന്നാല് 
താന് പ്രധാനാഭ്ധ്യാപകനായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ധ്യാപനം 
മാത്രമല്ലായിരുന്നു തന്െറ ജോലി. സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാ 
രെക്കൊണ്ടു ശരിയായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും അ 
സാംഖ്യം വിദ്യാത്ഥികളുടെ സുശിക്ഷണത്തിനും താന് ചുമത 
ചപ്പെട്ടിരുന്നു. സഹായാഭ്ധ്യാപകന്മാരെ ഒരുമാതിരി ന 
യോപായംകൊണ്ടും അദ്ധ്യതാക്കളെ . സ്റ്റേഹവാത്സല്യം 
കൊണ്ടും വശംവദരാക്കുകയും ഭരിക്കയും ചെയ്യവന്നു. 
ളിലുള്ള എല്ലാ ബാലന്മാരുടേയും ചരിത്രം ചോദിച്ചു മനസ്സി 
ചാക്കുകയും അവരുടെ നടത്തയേയും പഠിപ്പ്റിനേയും നദിയ 
ന്ത്രിക്കയും ചെയ്തുവന്നു. എല്ലാംകൊണ്ടും വിദ്യാലയം മനു 

ഷ്യസ്റ്റേഹത്തിന്െറ ബീജപ്രരോഹജനനിയായിരുന്നു. ആ 
ന്ൃൃസ്ത്്ൂള്കളില് വഴക്കുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള പല അഭ്ധ്യാപകന്മാ 
രേയും തനെറകിഴില് നിയമിക്കുന്നതു സാധാരണയായിരുന്നു. 
എന്നാല് തന്െറ അധീനത്തില് വന്നതിനുശേഷം അവര് 
യാതൊരു കുസ്തൃതിയം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നുതന്നെയല്ല മാതൃകാ 
ദ്ധ്യാപകന്മാരായും തീന്നിരുന്നു. ഇതുക്രടാതെ മേലധികാരി 
കളോടും ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രായേണ അവരാ 
രുംലേഖകനെറനേരേ പുരികംചുളിക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. 
ത്രീരെ ഇല്ലെന്നുമില്ല. ഇതു തന്െറ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ 
ഒരു ദു൪൨ടഫട്ടമായിരുന്നു. എന്നാല് ലേഖകന് ഇവിടെ 
നിന്നും പല പാഠങ്ങളും പഠിക്കാതിരുന്നില്ല. രക്ഷാകത്താ 
ക്കന്മാരില്ന്നിന്നും തെററിദ്ധാരണമൂലം പലപ്പോഴും പരാ 
തികറം ഉണ്ടാകാവണ്ടു് . അവരേയും യേനകേനപ്രുകാരേണ 

തൃഹ്ിപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകപ്പാടെ 
വിദ്യാലയാധിപത്യം അന്നും കേവലം ഒരു കണ്ടകശതയ്യു 
അല്ലായിരുന്നെയിലും നിശ്ചയമായും ഒരു പുഷ്ടതല്ലമല്ലായി 

രുന്നു- മേലധികാരികം, സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാര്, വിദ്യാ 
ത്ഥികഠം, രക്ഷാകത്താക്കന്മാ൪, സാമാന്യജനങ്ങഠം ഇവ 
'രോടെല്പാം ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി ഇതുപോലെ വേറേ 
ഒരുജോലിയുമുണ്ടൊ എന്നു സംശയമാണ് . ഇതില് സാ 

മാന്യജനങ്ങളുടെ കായ്യമാണു വിഷമം. , ഇവ൪ പുറപ്പെടു 
വിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങംക്കും കല്ലിക്കുന്ന വിധികഠംക്കും 
അടിസ്ഥാനം വേണമെന്നു വച്ചിട്ടില്ല. ഇത്ത് അവരുടെ 
സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശങ്ങളില് ഒന്നാണത്രെ. ഇവക്കാരോടും 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലല്ലൊ. അതുകൊണ്ടു് ഇവരെ തൃഫ്തി 
പ്പെടുത്തുന്ന കായ്യമാണു പ്രയാസം. ക്ഷമ, ശാന്തി, സാമം, 
“മൌനം മുതലായവയുടെ സഹായംകൊണ്ട് ഈ വൈതര 

ണിയേയും ഒരുവിധം കടന്നുവെന്നു പറയാം. ഇതു തതക്ദം 
ഒരു ആത്മസംയമനരൂപേണയുള്ള വിദ്യഭ്യ്യോസം നല്കാതി 
രിക്കയില്ല. ലേഖക൯ വിവിക്തസേവിയും 4“യതവാക്കായ 
മാനസ്"നുമായിരുന്നതിനാല് അധികം സ്റ്റേഹിതന്മാരുണ്ടാ 
യിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഉള്ളവര് അവരുടെ സല്സ്വഭാവ 
ത്തിനുവേണ്ടി വരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. മറ പലതരം 
ആളുകളുമായി ഇടപെടേണ്ടിവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ലേഖ 
കനെറ സ്വഭാവം ഇക്കാലംകൊണ്ടട് ഒരുവിധം ഉറച്ചിരുന്ന 
തിനാലും അനുകരണസ്വഭാവം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും അ 
തൊന്നും ബാധകമായി ഒവിച്ചില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലും ജ്ഞാ 
നസമ്പാദനത്തിനുള്ള അവസരം ലേഖകന് വൃഥാ കള 
ഞ്ഞില്പ. :ഡപ്ൃകൃതിലോകം? ശമനുഷ്യലോകം?? ഇവയുടെ 
ിരീഥഷണം, പുസ്തകപത്രപാരായണം, ചിന്തനം, അദ്ധ്യാ 
പനം മുതലായ വഴിക്കു ലേഖകന് തന്െറ കൃശമായ ജ്ഞാ 
നഭണ്ഡാഗാരത്തെ അല്ലാല്പമായി വദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 
കുടുംബഭരണവും ഇതീനിടയ്യു്ച, വഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 
എന്നാല് അതിനു വിദ്യാഭ്യാസവശം കുറഞ്ഞിരുന്നതിനാല് 
ഇവിടെ വിസ്ത്ൂരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. എമ്മിലും 
ഇവിടെനിന്നും ഒന്നും പറഠിക്കാതെയിരുന്നില്ല. നാടു 
ഭരിക്കാം, വീടു ഭരിക്കാ൯ പ്രയാസമാണ്?” എന്നുള്ള ലോ 
കോക്തിയുടെ വാസ്തവം പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹിച്ചു. ഒരു 
വിദ്യാലയം ഭരിച്ച ആംക്ക് ഇതത്ര ദുഷ്ടരരമല്ലെന്നു ഏറ 

ക്മറെ മനസ്സിലായി. എന്നല്ല ജീവിതത്തിന്െറ വിവിധ 
.സരണികളിലും തുറന്ന കണ്ണ്ണോടുക്രടിയ മനുഷ്യന്" വിദ്യാഭ്യാ 
സത്തിനു ധാരാളം സെരകര്യം ഉണ്ട്. ജീവിതം മുഴുവനും 
വിദ്യാഭ്യാസകാചംതന്നെയാണ് . എന്നാല് എത്രയോപേ൪ 
അതിനെ പലവിധത്തില് വ്ൃത്ഥമാക്കുകയും ദുരുപയോ 
ഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വില്ലാഭ്യാസം എന്നുള്ളതു് 
ഇതരജന്തുക്കഠംക്കനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സെരജന്ദ്യമാണ് . 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷല്പ്രതിം 

എന്നാല് ഈ പരരമാത്ഥം നമ്മില് അധികംപേരും 
ഇതേവരെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയില് 
നിന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖകന് ഒന്നുരണ്ടു 
കൊല്ലം വിദ്യാലയപരിശോധകസ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു. 
ഇക്കാലത്തും താന് ഒരു വിദ്യാത്ഥിയായിത്തന്നെ വത്തിച്ചി 
രുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്െറ വിവിധത്വംനോക്കിഗ്ര 
ഫിക്കുന്നതിനുമള യാതൊരവസരവും ഉപേക്ഷിച്ചുകള 
ഞ്ഞില്ല. ആനേകം ആളുകളമായിട്ടിടപെടേണ്ടിയിരുന്ന 
തിനാല് തന്െറ സ്വഭാവത്തിന്െറ പരുഷഭാഗത്തെ പരോ 
പദ്രവംതട്ടാതിരിക്കുത്തക്കവവണ്ണം കഴിയുന്നതും ഉരച്ചുനിരപ്പുാ 
ക്ദവാ൯ ശ്രമിക്കാതെയിരുനില്ല. ഇനിയും രപ്പ്യാക്കു 
വാന് പലഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധവും ഉണ്ട്. ഈ 
ജോലിനിമിത്തം രാജ്യയംഒട്ടുക്ക്* സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും അനേ 
കമഹാന്മാരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതിനും പലതും ഗ്രഹി 
ക്കുന്നതിനും ലേഖകനു സരകയ്യം ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെയും 
കഴിഞ്ഞു ലേഖകന് 108 4-ാമാണ്ടു് കുംഭത്തോടുടക്രടി സ 
ക്ഓാര്ജോലിയില്നിന്നും വിരമിച്ചു. ഇതിനിടയ്മുചം പലവി 
പത്തുകളും അവയുടെവീതം തആതത്മീയവിദ്യാഭ്യാസവും പാഠ 
ങ്ങളും ലേഖകനു നല്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാല് ലേഖകന് 
പിന്നെയും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തില്നിന്നും പിരിഞ്ഞില്ല. 
അന്നും ഇന്നും വിദ്യാത്ഥിതന്നെ. പക്ഷെ ഇന്ന് വൃഭ്ധവി 
ദ്യാത്ഥിയാണെന്നു മാത്രമെയുള്ള. അഭധ്യാപനംകഴിഞ്ഞു് 
വീണ്ടും അഭധ്യയനം തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ്ട് . ഇതാണ് ഒടു 
വിലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസഘട്ടം. ഉദ്യോഗത്തില്നിന്നും പിരി 
ഞതിട്ടു' ഇരുപതുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഇക്കാലം വി 
ശ്രമത്തിനായിട്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെമ്കിലും അധി 
കവയം ശ്രമത്തിലാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് . 

അല്പം ഫലവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇക്കാലത്താണ് ലേ 

ഖകനു സിദധിച്ചിട്ടുകളതു് . ഇപ്പോഴത്തെസ്ഥിതി അഭി 
നയംകഴിഞ്ഞു രംഗംവിട്ടതുപോലെയായിരിക്കുന്നു. ലോക 
ദൃഷ്ണിയില്നിന്നും അല്ലം മറഞ്ഞു; ഉദ്യോഗജീവിതത്തിനു 
സഹജങ്ങളായ വ്യാകുലതകളും ശല്യങ്ങളും അല്പം കുറഞ്ഞു; 
വാഭ്ധക്യവും തആആസന്നമായി. പരാധീനതയില്നിന്നും മോ 

ചിക്കപ്പെട്ട. സ്വന്തകായ്യങ്ങളില്ക്രടി ശ്രദ്ധിക്കുവാന് അവ 
സരംകിട്ടി. കൃത്രിമജീവിതം അവസാനിച്ചു. വിവിക്തസേ 
വനത്തിനു പൃവ്വധികം സെൌകയ്യയം സിദ്ധിച്ചു. ചരരാശി 
യില്ന്ദിന്നും സ്ഥിരരാശിയിലെത്തി. ഇതേവരെ ഏറെ 
ക്ഒറെ ബംഹിര്മുഖമായിരുന്ന മനസ്സ് അന്തര്മുഖമായിഭ 
വിച്ചു. യഥാത്ഥവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൌകയ്്യങ്ങളെല്പാം 
ഉണ്ടായി. എന്നാല് മുമ്പു കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലെന്നപോ 
ലെ ഇവിടെയും വിപത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. അതും ഒരു 
വിധം ഗുരുതരമായ വിദ്യാഭ്യാസംതന്നെ ആയിരുന്നു. ഇത്ത് 
ജീവിതത്തെ ത്നതിന്െറ അലങ്കാരാവരണങ്ങളെ നിശ്ശേഷം 
മാററി നഗ്നരൂപത്തില് പ്രതൃക്ഷപ്പെടുത്തി. ചുരുക്കത്തില് 
നാം 4മനുഷ്യരാ?ണെന്നു നമ്മെ ബോധപ്പെടുത്തുന്നതു്' വി 
പത്തുതന്നെയാണ് . നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല അ 
നുഭവങ്ങാക്കും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുഖംക്രടിയുണ്ട്. തുറന്ന 
കണ്ണിനെ അതു കാണ്മാന് കഴിയ. ഉദ്യോഗത്തില്നിന്നും 
വ രമിച്ചുതി൯ന്െറശേഷം തന്െറ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ 
ത്തിലും, തന്െറ ജ്ഞാനവദ്ധാനയ്ൂക്് ഉതകുന്ന എല്ലാവിഷ 
യങ്ങളിലും സ്വമനോനിയമനത്തിലും ശ്രദഥാപൃവം പ്രവത്തി 
ച്ചുവന്നു. പതിനെട്ടുവഷത്തെ വിദ്യാദ്യാസംകൊണ്ടും മുപ്പ 
തുവഷത്തെ അദഭ്ധ്യാപനംകൊണ്ടും ലഭിക്കാത്ത പല ഗുണ 
ങ്ങളും ഈ ഇരുപതുവഷത്തെ അനുദ്യോഗജീവിതം ലേഖ 
കനു നല്കിയെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. തന്നെ താന 
റിയുക"? എന്നുള്ള അപൃവ്വവം വിശിഷ്ടവുമായ പാഠം ഇക്കാ 
ലത്താണ് പഠിക്കാന് സാകയ്യും ലഭിച്ചതു്. ഭാഷാസാ 
ഫിതൃത്തിലേക്ക്' കണ്ണതിരിച്ചതും ഇക്കാലത്താണ്. പുസ്ത 
കങ്ങഠം സശ്രദ്ധം വായിക്കയും, അതിനെറഫലം ലേഖനരൂ 
പത്തിലും മറവം പ്രകാശിപ്പിക്കയും, തന്നെ അഭിമുഖീകരി 
ക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളെപ്പുററി ചിറ്തിക്കയും, ആ ചിന്ത 
കളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വിദ്യാലയങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തില് ഉത്സാഹിക്കയും, വിദ്യാത്ഥികളെ അപ്പമായി സഹാ 

യിക്കയും, ത്നദധ്യാപകുഷ്മാരോടു' അനുകമ്പാപൃവം പെരു 
മാവുകയും, പലവിധത്തില് അവരെ പ്രോത്സാഹഫിപ്പിക്ക 
യും അവരുടെ ഉല്ലൃഷത്തിനു വേണ്ട ഉപദേശങ്ങം നല് 
കുകയും, ഒരു പത്രം ഒരു മാസിക ഇവയുടെ പത്രാധിപ 

ടട 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത! 

തൃം വഫിക്കയും ഒരു ചെദിയ കുടുംബത്തെ വഴിതെ 
ററാതെ. പരിപാലിക്കയും പരോപ്ദ്രവം ചെയ്യാതെ ഒതു 
ങ്ങിയവിധം ജീവിക്കയും അപൃവം ചില സുഹൃത്തുക്കളോടു 
പരോപകാരം ആദര്ശമായി സ്വീകരിച്ചു പ്രവത്തിക്കയും 
ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭോഗത്തില് അല്ലം വിരക്തിയോടും ത്ൃയഗേ 

ത്തില് പ്രവണബ്ദദ്ധിഭയാടും ശാന്തിയെ കാമസുരഭിയായി 
അവലംബിച്ചും പ്രശാന്തമായ ആത്മീയചിന്തയോടും കരടി 
ജീവിതം ഒരുവിധം നയിച്ചുവരുന്നു. ലേഖകെറ ജീവിതം 

വിദ്യാഭ്യാസപരമായിരുന്നുവെയ്കിലും അതിനുളള സൌകയ്യ 
ങ്ങറം എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു 
പറയാതെ കഴികയില്ല. കളരിയിലും. പള്ളിക്രകടത്തിലും, 

കാളേജില്ും പിന്നീടു അദ്ധ്യാപക൯ എന്നനിലയില് വിദ്യാ 
ലയങ്ങളിലും, മനുഷ്യന് എന്ന നിലയില് ലോകമദഭല്യ 
ത്തിലും ഗൃഹത്തിലും വെളിയിലും നിറഞ്ഞ സദസ്സിലും 

ഒഴി.-ത്ത മൂലയിലും ബാല്യത്തിലും യെരവനത്തിലും മദദ്യ 
പ്രായത്തിലും വാദ്ധക്ൃത്തിലും പലപല സ്ഥലങ്ങളിലും 
വിപത്തിലും സമ്പത്തിലും വിവിധഅവസ്ഥകളിലും സഞ്ചാ 

രത്തിലും സ്ഥിരവാസത്തിലും ജഞാനസമ്പാദനത്തിനും സ്വ 
ഭാവസംസ്ലൃരണത്തിനും ജീവിതനിയമനത്തിനും സാംഖ്യാതീ' 
തങ്ങളായ അവസരങ്ങറ നേോരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പരാധീ 
നതനിമിത്തം അവയില് എത്രയോ തുപ്ലുമായ ഒരു ഭാഗം 
മാത്രമെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാ൯  സാധിച്ചിട്ടുള വെന്നു. 
വൃസനിക്കുന്നു. അവയില് ഭൂരിഭാഗവും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ 
ങ്ങളെ സ്തൂര്ശിക്കാതേയും മനസ്സില് പ്രവേശിക്കാതേയും ചി 
ന്താവിഷയമാകാതേയും സ്വാത്മാംശമായി ഭവിക്കാതെയും 
പ്രവൃത്തിയില് പരിണമിക്കാതെയും വിഫലമായിപ്പോയതേ 
യുള്ള. മനുഷ്യബുദ്ധിയെ പലവഴിക്കും ആകഷിക്കുന്ന 
പലവിധ ശക്തികളെക്കൊണ്ടു ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതി 
നാല് ഏകാഗ്രബുദ്ധിയോടുക്രടി വത്ത്വക്കുന്നതുക് യോഗി 
കഠംക്കോ മറേറാ ല്ലാതെ സാധാരണക്കാക്ട സാദ്ധ്യമല്ല. 
കിട്ടിയതു ലാഭം എന്നേ വിചാരിക്കുവാനുമ്ള. ഒരു രാജാവു 
തനിക്കിനി ജയിക്കാന് ഭൂമിയല്ലെന്നു വ്യസനിച്ചുപോലും. 
അനന്തമായ വിജ്ഞാന്രൂമിയെ അദ്ദേഹം ജയിക്കാൻ നോ, 
ക്കിയിരുന്നുവെങ്കില് ഇങ്ങിനെ ഒരിക്കലും വ്യസന്ിക്കയില്ലാ 
യിരുന്നു. 

ടടക്രടിയതിനു വില ഒരുരൂപാ. 

ട്രാ 

ദൊരശ്ശിണി (ഒരു സാമുദായികചിത്രം.) 

ഗ്രന്ഥകത്താ, 

കെ. എം. പണിക്കര് എം. ഏ.., ബാരിസ് ററ൪ അററ് _ലാ. 
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ഇന്നത്തെ ദുഷിച്ച വിദ്യാദ്യാസസസ്സ്യദായത്തിന്' വിധേയയായ ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിന്െറ അതി 
സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിലെ കഥാവസ്തു. സൌന്ദ്യത്തിന്േറയോ സൌശീല്യത്തിന്േറയോ നിദ൪ശന 
മല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ കഥാനായിക മനുഷ്യസഹജമായ പല അബദ്ധങ്ങഠംക്കം അപരാധഭഠംക്കം 
വശംവദയായിട്ടുപോലും വായനക്കാക്ക് അവളിര അനുഭാവം നശിക്കാതെ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നതില് ഗ്രന്ഥ 
കത്താവ് പ്രദ൪ശിപ്പിച്ചിട്ടുളള പാടവം അതിശയകരമാണ് . 

ആദര്ശങ്ങളേയും സദാചാരങ്ങളേയും ഘോഷിക്കുന്നതിനോേക്കാഠം യാഥാത്വഥ്യങ്ങളേയും പ്രായോഗികലോക 

രീതികളെയും ഹദയസ് പ്പക്ഓായവിധത്തില് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാണ്ട്' ഒരു സാഹിത്യകരന് ശ്രദ്ധാ പതിപ്പിക്കേ 

ണ്ടതെന്ന് ഈകൃതി വായനക്കാരെ ഉരുബോധിപ്പ്ിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തില് ഈ ഗ്രന്ഥം കേരളസാഹിത്ൃത്തില് 
നവീനമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെതുറക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുളളത്. അഗാധപണ്ഡിതനും നിരീക്ഷണപടുവുംആയ ശ്രീ 
മാന് കെ. എം. പണിക്കരുടെ ദൊരശ്ശീണി (മാധവിക്കുട്ടി) സൃഷ്ടി എത്രമാത്രം സഹ്ൃദയഹൃദയാഫ്റാദകമായിട്ടു 
ണ്ടെന്നുളളതിന് ദൊരശ്ശ്ലിണി""വായിച്ചുനോക്കകതന്നെവേണം. മേല്ത്തരം കടലാസ്സില് ഒന്നാംതരംബയനേറാ 

ബയ൯വചെയ്യാത്തതിനു ൧൨ അണ. അധികം പ്രതികഠം അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 
തിനാല് ഉടന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്പെയില് നിരാശയ്യൂക്സ് ഇടയാകും. 

0 

മാനേജര്, 

ശ്രീരാമവിലാസം"പ്രസ്സ് കൊല്ലം. 

7; 

ക രതിശാസ്രുപസ്തകങ്ങറം. 

& ക. ണ. സ. മഃ 

ക 1. കാമശാസ്ത്രം ( ഗദ്യം) മ) 0) ൽ 

2, ദാമ്പത്യരത്തം ടി 2 090 
മു 3. പഞ്ചസായകം ടി 019 90 
& 4. കുചിമാരതന്ത്രം ടി 0,413, 9 മ് 

5. ഭാമ്പത്യരഹസ്യം ടി 3 7.൧൫ 2 
ടഃ 6. സംയോഗചിന്താമണി 012 0 
റ 7, ദത്താത്രേയതശ്രം 011 0 

ം വലിയപട്ടിക ഇനാമായി അയയ്യുക്ം. ം 

മ; മാനേജര്. ടഃ 
റു ജ്ഞാനസാഗരംപുസ്തകശാലം & 

തൃശ്ലീവപേരൂര്. ; 

പി 

തട്ടുതട്ടായി ടാ്ത 

| ഷ്മ | 

& ഖ്ഥ, 
(൨൨൩൦൩ ശന്ണണചടന.? 

൧ിടിട & 101൨000൦, 12൭൧൦ 180൭0 ൧1162061, 

% ഗി 0 1306 ടിമദ 1൨ 070106" മ 
വാ: ൧.80 വീലിടിര് ൩0൧ ഒ 
010020, 4. ദ 1൩ ഠിലി1ര്16൩ട 70101068 

01 ൪ സച നഖ൩൩3. 02ലിം സന ൧- 
വ്ണ്ഥദ 067൩ 9 ൩0061൮0൦ 741069. 

ലു 200 61906. 4 
ഏതുതരം ഫോട്ടോകളും വളരെ വൃത്തിയായും 

മിതമായ ചാജ്ജിനും കൃത്യസമയത്തും ചെയ്തുകൊ , 

ട്ടക്കന്നതാണു് 
എസ്സ്. കോലപ്പ്പാപിമ്ള, & സണ്സ്, 

ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഥ്”സ്', പാലസ് റോഡ്. 
ആലപ്പയഴ. റ്റ് 



മലയളേരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

ന ലം 

ആ മരം 
ട്ടാ ടേടാടടടാ) 

(ജി. ശംകരക്കുവ്പ്.) 

ആമരം__ ആമരമിന്നുകാണുമ്പോഴം 

കോഠംമയിര് കോരിയിടുന്നു മന്മേനിയില് 

കാലിടവന്നു; ജലാര്ദ്രമാകുന്നു കണ്- 
പീലി; വ്രൂണിതം തുടിക്കുന്നു മന്മനം 

നിരല്പജ്ജചിത്തമേ! നീ കുതിക്കുന്നുവോ 

ദു൪ല്പഭമായൊരാത്തികളിന്നിപ്പൊഴും? 

സന്തഛൂജീവന്നു ന്ടസുഖസ്ത്തി- 

ത൯തണല്പോലുമത്യന്തമാശ്വാസദം 

കാലവിഹംഗിക രാപ്പുകലാകീയ 

ലോലച്ചിറകടിച്ചെത മു൯പോട്ടുപോയ് 3 

് 10 

ടു 
ലു 

ശ്രീമാന് ജീ. ശങ്കരക്കുവല്പും 

എത്രതാരങ്ങറം തെളിടത്തു മറഞ്ഞുപോ- 

യെത്രപൃഷ്ണങ്ങഠം വിരിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞുപോയ് 

ചേതേംഫഹരസഡ്ധ്യയെത്രപോ,യൊക്കെയു- 

മേതോ മഹാസത്യമേന്തും വെവംനിഴല് 

പ്രേമത്തിനാല് ഞാനടിമ്റയെന്നിങ്ങനെ 

യാമധുരാധരത്തിമംല്നിന്നും സ്വയം 

തുമധുസൃന്ദം നുകന്ന ഞാ൯ നിന്നൊരാ- 

ശ്രീമന്നിശാമുഖം മാത്രം വിഭിന്നമാം 

അന്നത്തെനക്ഷത്രമന്നത്തെയന്തിയു_ 

മന്നത്തെ മന്ദസമീരനും വേറെയാം. 

 അന്തിക്കതിരവപ്പാത്രത്തില് നല്ച്ചുവ- 

പ്പേന്മിയ മദ്യം പകന്൯ പകലുമായ് 

സ്വൈരം രകന്നു മദിച്ചു സന്ധ്യാദേവി 

പാരം തുടുത്ത കവിളുമായ് നില്ക്കവെ. 

മമ്മരത്താല് പ്രതിഷേധ വച്ചസ്സുകഠം 

നമ്മപരനായ തന്നോടുരയ്ക്തിലും 

ഭീരുലതകഠംത൯വേപിതാംഗങ്ങളെ 

മാരുതന് പിന്നെയും പിന്നെയും പുല്കലേ, 

പ്രിതിത്രപാഭരമൂകമായ് ത്തീന്ന കണ്. 
പാതി തുറന്നെഴും മുശ്ധരാപ്പ്യക്കമെ 

സെരരഭ്യമത്തമധുകരം ചുംബനോ- 

ദാരസൌഖ്യയം ഭൂജിപ്പിക്കെത്തെരുതെരെം 

ഭൂരസ്ഥരാകിലും വീക്ഷണത്താല് ചില. 

താരകം ഭാവം ഗ്രഹിപ്പിക്കവേ സ്വയം 

നുന്മണം വീത്തുന്ന നിശ്വസിതത്തിനാല് 

രമൃപുഷ്ണാളി മവപടി നല്കവേ, 

പോമഫര്ല്ലകഷ്കരിയെ മിന്നുന്ന പാടല- 

ഹേമനീരാളാംബരത്തല തല്ക്ഷണം 

പ്യ്യോമംഗ്രഹിച്ചു ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചുതാ൯ 
താമസിപ്പിക്കവേ പിന്നെയും പിന്നെയും. 

അഠറംചുരുണ്ട കരിംക്രന്തല്കെട്ടിവ- 

ച്ചൊററപ്പുനീരല൪ ചൂടിയതിന്നുമേല് 

ഹാരിയാമുച_ലന്മാറത്തൊരുജ്വല- 

സാരിയതശ്രദ്ധാമാംമട്ടിലിട്ടങ്ങിനെ, 

അതൃന്തമോഹനത്ൃതനയരവനം 

പ്രതൃംഗകം വികസിക്കുമുടലുമായ്., 

പ്രേമകഥനവാചാലമാം പക്ഷ്മള- 

ശ്യമളക്കണ്കോണിനാലതിരമ്യയായ് 

മാമകയരവനസ്വപ്പുങ്ങളൊക്കെയും 

കോമളരൂപമെടുത്തതി൯മാതിരി 

ആ മധുഭാഷിണിയാനിന്നനില്പ്പിന്നു- 

മാമഗ്നമാക്കുന്നു കണ്ണ്ണമൃതാററില് മേ. 

തല്ലരിപൂള്സ്ററസഭാഗ്യമാം ജീവിതം 

മല്ലാഴ്ക്കരത്തില് സബാഷഫ്ട്മല്ല്രിക്കവേ 

ഞാനഭിമാനിച്ച സാമ്രാജ്യനായക- 

സ്ഥാനമധിനമാം നിസ്വനെപ്പ്യോലവേ 

പ്രേമമെന്രാജ്യ,മാപ്പേലവഹസ്തമെ- 

ന്നാമഞ് ജുകാഞ്ചനച്ചെങ്കോല്സുദര്ല്പഭം; 

അന്യയസാമാന്യമല്ലാത്തഗുണങ്ങളാല് 

ധന്്യമാമാനസം ഭണ്ഡാരമക്ഷയം. 

ഏകക്ഷണമാമളുക്കിലൊതുങ്ങി മേ 

ലോകസുഖം ശതജന്മഭോശ്യം തദാ. 

രാഗമേ!നീയൊരുപൊല്ലനിന്നീരലര്: 

വേഗം സുഭഗദലങ്ങളുതിന്നപോം; 

കേവലം മുമുഒ കഠം കൊണ്ടുകീറുന്നു നീ 

ജീവനെപ്പ്ിന്നെ; വെക്കുന്നു നിന്നെ ഞാന്. 

പ്രേമമപഹാജൈത്രയ്യാത്രയും നില്ക്കണം 

പ്രേതപ്പുറമ്പില്, മുതിരാജ്യസീമയില്! 
ചാരമായ് ത്തീന്നിതാ ലാവണ്യസവസ്വ. 

സാരമെന൯നേത്രോത്സവോജ്വലപ്പപൊല്ക്കൊടി. 

കാര്വില്ല കാല്ക്ഷണംകൊണ്ടു മായില്പയോ ? 

പൂവിന്നൊരു പകല് മാത്രമത്രേ നില; 

മന്ദഹസിക്കും പ്രഭാതാരുണാഗ്ല്ിഷ്ഠ- 

സുന്ദരമഞ്ഞി൯കണം ക്ഷണജീവിതം; 

മാനത്തു മായുന്നു മിന്നലദിച്ചുടന്; 

മാധുയ്യധമ്മം സ്വഭാവക്ഷണികത. 

തത്സഹജാതയാക്കാന്തിപുഞ്ജം ചില 

വത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു; ഞാന് ഭാഗ്യവാന്! 

ചിന 



മലയാളരാജും വിശേഷാല്പ്രതി. 

ദഹൈന്ദവഗഥഗണി തശാസ്രും. 

(കവിതിലകന് കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി) 

ഹിന്ദുക്കളുടെ ജ്യോതിശ്ശാസ്രം അമ്ന്മാരുടേതിനേ 
ക്കാം സൂക്ഷ്മുമാണെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധവും സവ്വസമ്മതവുമാ 
ണല്ലൊ. എന്നാല് ഗോളങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികളേക്കു 
റിച്ച് ആംഗലശാസ്രരജ്ഞന്മാരും ഫഹൈന്ദവശാസ്ര്രജ്ഞ 
മാരും തമ്മിലുള്ള വാദം ഇപ്പോഴും ഒരു തീരാവഴിക്കായി 
ത്തന്നെ കിടക്കുന്നതിനാല് അവയ്േസ്സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ 
ഒന്നും പറയണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഫൈന്ദവജ്യോതി 
ശ്ശാസ്ര്രത്തിന്െറ സുൂക്ഷ്മത്രയേയും പുരാതനഹിന്ദശാസ്രരവിദ 
ഗ്ദ്ധന്മാര് അതു് അപ്രകാരമുണ്ടാക്കിത്തീത്തതിനെറ കാര 
ണത്തേയും ഉദ്ദേശ്യത്തേയും കുറിച്ച മാത്രമേ ഇവിടെ സ്വല്പം 
ചിലതു പറയണമെന്നു വിചാരിഷഒന്നുഒ. 

ഇംഗ്ലീഷുകാരും മറവം ഓരോ മാസത്തിലും ഇത്രയിത്ര 

തീയതികളെന്നു തീച്ച പ്പെടുത്തി വെച്ചി 
രിക്കുന്നതിനാല് അതുപ്രകാരമാണല്ലൊ 
കായ്യയങ്ങള്ം നടത്തിപ്പോരുന്നതു്. എ 
ന്നാല് ഫിന്ദുക്കാം ഓരോ മാസത്തിലേ 
യും തീയതികഠം തീച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു സു 
യ്യസംക്രമംകൊണ്ടാകയാല് അണ്ടുതോ 
൮൦ ഓരോ മാസങ്ങളിലേയും തീയതികഠം 
ഭേദപ്പെട്ടും വന്നേക്കാം. ഇരയാണ്ടു മേ 
ടമാസത്തില് ൩൧ തീയതിയായിരുന്നു 
വല്ലൊ ഉണ്ടായിരുന്നത് . അടുത്തയാണ്ടു 
മേടമാസത്തില് തീയതി ൩൦ മാത്രമായി 
പ്പോയിയെന്നു വരാം. അഥവാ ൩൧ ത 
ന്നെ ഉണ്ടായി എന്നും വന്നേക്കാം. അതു് 
അടടത്തയാണ്ടത്തെ ഇടവത്തിലേക്കുള്ള 

സൂയ്ക്കസംക്രമം ഗണിച്ചുനോക്കി അറിയേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അബ്ടുതോ 
൮൦ ഓരോ മാസങ്ങളിലേയും സുയയസംക്ര 
മങ്ങ€ം ഗണ്ടിച്ചുനോക്കിത്തന്നെ തീയതി 
കഠം തീച്ച പ്പെടുത്തണം. അതുകൊണ്ട് 
അനേകം ദുര്ഘടങ്ങളുണ്ട് . സുയ്യേദ 
യാല്പരം പതിനെട്ടു നാഴികയ്യുക്ച മുൻ 
പാണ്' സുയ്യസംക്രമമെങ്കില് ഒന്നാംതീ 
യതി അന്നും പതിനെട്ടനാഴിക കഴി 
ഞ്ഞിട്ടാണെങ്കില് ഒന്നാംതീയതി പിറേറ 
ഭിവസവുമായി കണക്കാക്കണമെന്നാണ് പ്രമാണം. അ 
തുകൊണ്ടു സുയ്യസംക്രമം കഴിയുമ്പോഠം മുതല് അടുത്ത 
മാസം തുടങ്ങിയതായി വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ 
സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മേടമാസം ൩൧൧ാംതിയതി ഉദയാല്പ 
രം ൨൦ നാഴികയ്ക്്ായിരുന്നു സുയ്യസംക്രമമെയില് അ 
പ്പോഠംമുതല് ഇടവമാസം തുടങ്ങിയതായി വിചാരിക്കേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് സംക്രമാനന്തരം ഒരാഠം 
ജനിക്കുകയൊ മരിക്കുകയൊ ച്െചെയ്യുകയും ആ സമയം ന 
ക്ഷത്രം കാത്തികയായിരിക്കുകയും ചെയ്താല് ആ ജനിച്ച 

യാളൂടെ പിറന്നാളും മരിച്ചയാളുടെ ശ്രാദ്ധവും അടുത്ത 
ആണ്ടുമുതല് ഇടവമാസത്തില് കാത്തികനാളിലായിരിക്കും. 
ഇംഗ്ലീഷയകാരുംമറവം പിറന്നാഠം മുതലായവ തീയതിക്കണ 
ക്കിനാണല്ലൊ ആചരിച്ചുവരുന്നതു്. ഫിന്ദുക്കാം അങ്ങനെ 
പതിവില്ല. പിറന്നാളും ശ്രാദ്ധവും നാറംക്കണക്കിനു വേ 
ണമെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ശാസ്ര്രം ഫിന്ദുക്കളില്ത്തന്നെ 
ചിലര് ശ്രാദ്ധം പക്കക്കണക്കിനു നടത്തുന്നവരുമുണ്ടു് . 
പിറന്നാഠം നാഠാക്കണക്കിനല്ലാതെ ആചരിക്കുന്നവര്൪ ഫിന്ദു 
ക്കളില് ആരുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതു നാഠംക്കണ 
ക്കിനുല്ലാതെ ആചരിച്ചാല് പിറന്നാഠം__പിഠന്ന നാഠം 

(ജന്മനക്ഷത്രം) എന്നുളളത് അമ്പത്ഥമാവുകയില്ലല്ലൊ. 
പിറന്നാളും ശ്രാദ്ധവും നാഠംക്കണക്കിനുതന്നെ ആയാലും 
അവയും സ്വല്പം ചില വൃത്യാസങ്ങളുണ്ട് . പിറന്നാളിനു 
നാഠം ഉദയാല്പരം ആവനാഴികയില് കുറയാതെയും ശ്രാദ്ധ 

ഛ്ന്ത 

ശ്രീമാന് കൊട്ടാരത്തില് ശങ്ക. 

ത്തിനു നാഠം അസ്ത്മയാല്പൃഠ്യം ആവനാഴികയില് കുറയാ 
തെയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഒരു മാസത്തില് പിറന്നാ 
ളിന്െറയും ശ്രാദ്ധത്തിനെറയും നാളുകം ഈരണ്ടു വന്നാല് 
പിറന്നാഠംക്ക് ഒടുവിലത്തേതും ശ്രാദ്ധത്തിന്' ആദ്യത്തേതും 
സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും അവയിലേതിലെമ്കിലും സം 
ക്രമം വന്നാല് സംക്രമം തട്ടാത്തതാണ് ആചരിക്കേണ്ടതെ 
നുമാണ് പ്രമാണം. ഒരു പ്രമാണശ്ത്ോകം താഴെ ചേ 
കടന്നു. 

* താനുണ്ടായോരുമസേ ന്ദിജഃനിഭമതില്പ്പച്ചേപയ്ചൊശനാഡീ 

പ്രരംഭിക്കുന്നനമ്ില് ദഡഥിഹ കരുതീടേണമമ്ടേപ്പിറന്നം 

൨൬ രണ്ടെന്നുവന്നാലതുമൊടുവിലെയാണാവനാഡിക്കമുന്പേ 

ഖന്ന സംക്രാന്തിയെന്നാല് പുനരതുദിനമല്പല്പൊളാദംപിറന്നാം.? 

ഹിന്ദുക്കഠം പിറന്നാളറിയുന്നതു സ 
ദയയും മറവും നടത്താനായിട്ടു മാത്രമല്ല.” 
അവക്ക് ഇന്നിന്നപ്രായത്തില് ഇന്നിന്ന 
ക്രിയകഠം നടത്തണമെന്നു വ്യവസ്ഥയു 
ണ്ട്. അതിനാല് അവക്ക്, വിശേഷി 
ച്ചു ബ്ബാശ്മണക്ക്' അതറിയേണ്ടതുള അ 
ത്യാവശ്യമാണ്ഞ് . 

ണ്ടാമാണ്ടിലുദിക്കുമങ്ങ രദനം 
മുവാണ്ടിലാം ചൌളമെ- 

ട്ടാണ്ടില്ത്തോലിടലക്കവത്സരമതില്- 
ത്താ൯കന്യയകാദാനമാം 

ബാല൯ത൯ജനനംമുതല്ക്ക പതിനൊ- 
ന്നാം രാത്രി മൂന്നായ് പ്പുകു- 

ത്താലങ്ങായതിലന്ത്യമംശമതുവന്നീ- 
ട്ടമ്പൊളാം പേരിടല്..? 

(രണ്ടാമത്തെവയസ്സില് പല്ലമുള 
സ്മൂ്ഛം. മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് ചൌളം 
(കുടടമ്മവെച്ചു ക്ഷൌരം ചെയ്യിക്കുക) 
കഴിക്കണം. എട്ടാമത്തെ വയസ്സില് 
തോലിടീല് (ഉപനയനം) കഴിക്കണം. 
അക്കവത്സര (്രന്ത്രണ്ടാം സംവത്സര) 

ത്തില് കന്യകയെ വിവാഹംകഴിച്ചുകൊടുക്കണം. ഒരുകുട്ടി 
ജനിച്ച.ല് പതിനൊന്നാമത്തെ രാത്രിയെ മൂന്നായിപ്പുകത്തത് 
അതില് മൂന്നാമത്തെഭാഗം വരുമ്പോറം പേരിടാനുള്ള കാല 
മാകുന്നു) (പന്ത്രണ്ടാംദിവസം പേരിടണമെന്നു സാരം.) 

ഒരാഠം ഇന്നിന്ന പ്രായത്തില് മരിച്ചാല് ഇത്രയിത്ര 
ദിവസങ്ങഠംവീതം പുല ആചരിക്കണമെന്നു, പ്രമാണമുണ്ട്. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ത് ഇത്രയും വിവരിച്ചത്. എന്നാല്, 

ോലങ്ങം കമ്മര്ദളിവററരണ്ടി- 
ലേതേതു മു൯പങ്ങു ഭവിച്ചിടുന്നു 
ചെൌളാദിനാലിന്നുമതാണു കായ്യം 
കാലംഗ്രഹിച്ചാല്മതി പല്ലിന്നെന്നും.?? 

എന്നും ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. പേരിടീല്, ചെരളം, 
ഉപനയനം, വിവാഹം ഇവയ്യുച്, നാലിനും കാമമോ ക 
മ്മമോ ഏതാണ് മുന്പു ഭവിക്കുന്നതെന്നുവെച്ചാല് അതു 
കായ്യമായി വിചാരിക്കണം. പേരിടില്മുതലായവ കാല 

ത്തിനുമു൯പു കഴിഞ്ഞാല് അതും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴി 
ഞ്ഞില്ലെ്കില് കാലത്തേയും കാര്യമായി വിചാരിക്കണം. 
പന്ത്രണ്ടാംദിവസം പേരിട്ടില്പെയകിലും പന്ത്രണ്ടുടിവസം 
കഴിഞ്ഞാല് പേരിട്ടതായി വിചാരിക്കണമെന്നു സാരം. 
അതുപോലെതന്നെ ശേഷമുള്ളവയും. എന്നാല് പേരിടു 
കയും ചൌളവും വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിനു മുന്പു നട 



ത്തുക പതിവില്ല. പല്ലിന്െറ കായ്യത്തില് കാലതതന്നെ 
യാണ് പ്രമാണം. രണ്ടുവയസ്സാകുന്നതിനുമുന്പു പല്ല മു 
ച്ചാലും പല്ല വന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ട. പല്ല വന്നില്ലെ 

. അിലും രണ്ടു വയസ്സായാല് പല്ല വന്നതായി വിചാരിക്കു 
കയുംവേണം ഗ്എന്നു സാരം. 

കാലത്തിനെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭിവസം രാത്രി 
യുടെ മൂന്നാംഭാഗം മുതല് കണക്കാരേണ്ടെതാണ് .. പത്തു 
നാഴിക വെളുപ്പ്ാനുകൂളപ്പ്യോഠം അഹസ്സ് പകരും. അപ്പ്യോം 
മുതല് അടുത്ത ദിവസമായി വിചാരിക്കണമെന്നാണ് പ്ര 
മാണം. പുല മുതലായവയ്യുച്ഛാ അങ്ങനെതന്നെ. 

ഏ്ലാത്രിയെ മുന്നു പകുത്താ- 
ലിരുക്രവം മു൯പിലേവ പൂഠ്വദിനം 
മൃന്നാംക്രറപരദിനം 
പുഷ്യ ശാവേ ച സുതകേ ചൈവം.?? 

(രാത്രിയെ മൂന്നായിട്ടു വിഭജിച്ചാല് ആദ്യത്തെ രണ്ടു 
ഭാഗവും മു൯ദിവസമായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പിറേറദ്ടിവ 
സമായിട്ടും വിചാരിക്കണം. പൃഷ്ഠം (തീണ്ടാരി ) ശാവം 
(മരിച്ച പുല) സുൃതകം (പെററ പുല) ഇവയിലെല്ലാം ഇപ്ര 
കാരമാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ) 

എന്നും ഒരു പ്രമാനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും 
സമയങ്ങളും സൂക്ഷ്മായി അറിഞ്ഞു” ആചരിക്കുന്നതിനു 
ജ്യോതിശ്ലാസ്രരംകൊണ്ടപ്പാതെ സാധിക്കകേയില്ലല്ലൊ. മു൯ 
കാലങ്ങളില് നാഴികമണിയും മറവമില്ലാതിരുന്നതിനാല് 
പകല്സമയം അടിയളന്നുനോക്കിയും രാത്രിയില് നക്ഷത്രം 
നോക്കിയുമാട്൯് സമയമറിഞ്ഞിരുന്നതു് . അതിനും ചില 
പ്രമാണങ്ങം പൃദ്യന്മാര് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടു . 

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഹിന്ദുക്കഠംക്കു സ്വല്ലമാ 
യിട്ടെ്കിലും ജ്യോതി്ശാസ്രരജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ മതാചാരപ്ര 
കാരം ജീവിക്കാ൯ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു സ്തൂഷ്ടമാകുന്നു 

മലയാളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി: 

ണ്ടല്ലൊ. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ആ ശാസ്ര്രം സനി 
ഷ്ട്ൃഷം അതിസൂക്ഷ്മമായി ഉണ്ടാക്കിത്തീത്തിരിക്കുന്നതു് . എ 
നുമാത്രമല്ല, പൂദ്യന്മാര ബാലന്മാരുടെ പാഠപദ്ധതിയില് 
ആദ്യപാഠങ്ങളായി വാക്ക്യം, പരല്പ്പേര, ജ്യാവു, കാല 
ഭീപം മുതലായവ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏവക്കും ജ്യോതിശ്ശാ 
സ്ര്ത്തിന്െറ സ്ഥൃലമായിട്ടു സ്വരൂപജ്ഞാനമെക്കിലും 
ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചാണ് . ജ്യോതിശ്ശാസ്രു 
ത്തിന്െറ ആദ്യപാഠങ്ങളായ വാക്യം, പരല്പ്പ്പേര്, ജ്യാവു 
മുതലായവ പഠിക്കാതെ നാളം പക്കവും ഗ്രഹസ്ഥിതികളും 
മറവം ഗണിച്ചറിയാ൯ സാധിക്കുകയില്ലല്ലൊ. ജ്യോതിശ്ശാ 
സ്ര്ത്തിലെ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാമുണ്ടാക്കമപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു സം 
സ്തൃതഭാഷയിലാകയാല് അവ പഠിക്കുന്നതിന്" ഒരുവിധമാ 
യീട്ടെയിലും സംസ്ക്ൃുതഭാഷാജ്ഞാനും അവശ്യം വേണ്ടതായി 
ട്ടാണിരിക്കുന്നതു് ? അതുണ്ടാകുന്നതിന്' ആ ഭാഷയിലുള്ള 
കാവ്യങ്ങറം പ്ഠിക്കക്തന്നെയാണ്് ഉത്തമമായ മാഗ്ലും. കാ 
വൃയങ്ങഠം പഠിക്കാന് സിദ്ധരൂപം പഠിക്കാതെ സാധിക്കുക 
യില്ല. സംസ്ത്ൃുതഭാഷാഭ്യസനത്തില് ഏററവും ഉപയുക്ത 
മായിട്ടുളളതാണ് ,അമരകോശം. അതുകൊണ്ടാണ് പൂര്വ) 
ന്മാര് അമരകോശവും സിദ്ധരൂപവും ക്രൂടി ആദ്യപാഠങ്ങ 
ളില് ഉറംപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതുള് . മുന്കാലങ്ങളില് വിദ്യാഭ്യാസം 
ചെയ്യുക എന്നു്ളതിനു സാധാരണമായി അത്ഥം സമ്കുല്ലി 

ച്ചിരുന്നതുതന്നെ സുസ്ത്ൃതഭാഷ പഠിക്കുകയെന്നായിരുന്നു. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മ്ഫാ൯__ 

തണ്ടാര്മാതി൯കരാംഭോരുഹലസിതസിതാം- 
ഭോജമാധ്വീ വിലാസം 

പൂണ്ടീടും സാസ്തൃതത്തിന്മധുരതയറിയാ- 
് 1] തെന്തു വിദ്യാദിവൃദ്ധി? 

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു . 

൫൬80. 
] 

കശഷകം ഇം 

ഒരുരാകൃഷ ടമലയാളുമാസിക. ക 

സാഹിത്യം, സമുദായം, മതം. ശാസ്ര്രം; വേദാന്തം, വിജ്ഞാനം, വിനോദം തുടങ്ങി വിവിധവിഷയ 
ങ്ങളെപ്പുററി കേരളത്തിലെ കേഠംവികേട്ട പണ്ഡിതന്മാരാല് എഴുതപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ഠലേഖനങ്ങളാലും മനോജ്ഞ 
മായ മുഖചിത്രങ്ങളാലും അലംകൃതമായ ഭൂഷണം ഒന്നാംതരംകടലാസ്സില് ഡ്വെമ്മി ൮-ല് ൪0 പേജുവീതം വലിപ്പ 
ത്തില് മലയാളത്തിലെ ഇതരമാ.ഡികകറഠംക്കെല്ലാം മാതൃകയെന്നവണ്ണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

വരിസംഖ്യ (മു൯ക്ര൪) ആണ്ടില് ൧ ക മാത്രം: & 
മാനേജര്, വിദ്യാഭൂഷണം--കൊല്ലം: (തിരുവിതാംക്ര൪). 

ആപ. 

0 1] റാ 0 പൃതിയ പുസ്തകങ്ങറം. 
4 

ഴ് ക ണം കം ണം കം ണം 
€ ശിീകൃഷ'ണലിചകാം [| 0 ശ്രീകൃഷ്ണട്ടതു് 0 10 ഭഷനസ്റോയ്രമമ്ജരി 0 8 4 
€ ഹരിചന്ദ്ര.൪ 0 9 ്രീഠാമകൃഷ്ണപരമഹംസന് 1 2 ത്തു.ശരേതിലകം 0 റി 1 
4 പ്രഹ് ലാദന് [] 8 തിരസ്കരണി 1 0 ശ്രീകൃഷ്ണകക്സ്മാമൂതം 0 1 
7 ധ്ര,വന് 0 6 ഭൂമിയില്നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്ക് 0 13: ശ്രീരംമചഷ്ണ്ാമൃതം 0 7 ) 

വിവേകാനന്ദസ്വംമിചം 1 നി നെപച്പോജിയന് 1 ക സൊന്ദവ്യലഫരി 0 ൫ 
€ ജയരാജന് 48 ഭാഗം മി 0 പ്പേമാഗുലീയകം 0 18 ശ്രീശങ്കരാചായ്യൂര് 1. 4 € 

മവ്ൃശി ന ൫ മേല്ത്തുര് ഭട്ടതിരി ൫ സംസ് കൃതകാവ്യപാഠാവലി 0) 12 
സാഹിത്യകൌസ്തഭം ൦ പ്രബന്ധഭൂഷണം 8 ഫിരഞ്മയി 0 8 9 
4 പ്രാചീനഭംരതം 0 ൫8 കൂമുദാഭംയി 2 ഭാഗം മു 0 സാള. 0 14 
€ ശിവാനാദലഹരി 0 8 ീതിശാസ്ര്രത്നങ്ങഠം 0 8 കൃഷ ണവിലാസാ കാവ്യം 0 9) 
ര് ഗംഗാലഹരി 0 ദ സ-സദ്ദ്രോകങ്ങം 1 0 അഞജ്്ജുനന് 0 14 

ശ്രീശുകന് 0 9 
ാ മാനേജര്, ““സരസ്വതിവിലാസം"പുസ്തകശാല, തൃശ്ശീവപേരൂ൪. 

ആ.ആ.ആ.൭.൭.൭.൭.൭.൭.൭.൭.൭.൭..൭.൭.൭.൭..:൭.൭.. ൭.൭... ൭.൭... ൭.൭... റ് 
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0.൭൧-.൭൧-.൭൧...: റ. ൭0. 4 ൧. .9൭൧...൭൧ പ് 
ടാ നാടാാഭാനടാനക്ല് താനാ? ഴു ് 2 

നമ്മുടെ സാഹി 
വിലകവണ പ്ര്സഥാനം. 

ലു ടോ 

ത്ൃത്തിലെ ഒരു 

റ്റ് പ ലവ 

്് 

മു 
കുട്ടു; 

(പ്രൊഫസര് പി. ശങ്കര൯നമ്പ്യാര് എം. എ. ഓണേഴ്സ് ) 

കാവ്യത്തിന്െറ പ്രധാനലക്ഷണം, അതു് ജനസാ 
മാന്ദ്യത്തിനു രസകരമായിരിക്കേണമെന്നുള്ളതാണ് . വിഷ 
യത്തിന്െറയും പ്രതിപാദനരീതിയുടെയും വൈശിഷ്ട്യം 
കൊണ്ടു പൊതുജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുകയാണ്് അതിന്െറ 
മുഖ്യധമ്മം. ശാസ്രത്തിനും കാവ്യൃത്തിനും തമ്മിലുള്ള 

വൃത്യാസം ഈ സംഗതിയില് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. 
ശാസ്രഗന്ഥങ്ങറം, അതുകളെ പ്രത്യേകമായി പഠനംചെ 
യ്യുന്ന ക്രട്ടരെ മാത്രമേ രസി 
പ്പിക്കുന്നുള്ള. തക്കം, ജ്യൌ 
തിഷം, വ്യാകരണം, വേദാ 
ന്തം മുതലായവ ' എല്ലാത്തര 
ക്കാരെയും ഒരുപോലെ ആഫഹ്റ്റാ 
ദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവയെഐ 
ച്ലരിക്വിഷയ്ങ്ങളായി സ്വീ 
കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അ 
ഭൃസിക്കുന്നവക്കു മാതമേ അവ 
രസ്പ്രദങ്ങളാകുന്നുമഒ. എ 
ന്നാല് കാവ്യത്തിന്െറ കഥ 
അങ്ങനെയല്ല. ഏതു വശ്ശ 
ക്കാരനായാലും, ഏതു തൊഴി 
ല്ക്കാരനായാലും, ഏതു ജാതി 
ക്കാരനായാലും, ആണായാലും 
പ്പെണ്ണ്ണായാലം വേണ്ടതില്ല 
എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഏറെ 
ക്ഷറെ രസിപ്പ്റിക്കുന്നതിനുള്ള 
ശക്തി കാവ്ൃത്തിനുണ്ട്. വി 
ജ്ഞാനപ്രുദാനമെന്നതു് ശാ 
സ്രത്തിനും കാവ്ൃത്തിനുമുള്ള 
ഒരു സാമാന്യയധമ്മമാണ് . 

പക്ഷേ, അഫഹ്ലാദജനകത്വമെ 
ന്നതു കാല്യത്തെ ശാസ്രു 
ത്തില് നിന്നും വ്യാവത്തിപ്പി 
കടന്നു. കാവ്യയനിഷ്ടുന്നമായ 
ആവ്റ്റാദം സാധാരണജനങ്ങ 
ളാല് തആസ്വാദ്യമാനവുമായിരി 
ക്കണം. കേവലം പണ്ഡിത 
ന്മാരേമാത്രം രസിപ്പിക്കുകയല്ല 

കാറ്വ്യത്തിനെറ ഉദ്ദേശ്യം. ഒരുവിധം മനസ്സംസ്ല്ാരം സിദ്ധി 
ച്ചിട്ടുള്ള സകലജനങ്ങളെയും വിനോദിപ്പിക്കേണ്ട ഭാരം 
കാവ്യയകാരനുളളതായി വിചാരിക്കണം. സൂരിപക്ഷം മാത്ര 
മല്ല, ഭൂരിപക്ഷവും രസിക്കുന്നതു കാവ്ൃത്തിന്െറ മെച്ചത്തെ 
കാണിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏററവും മികച്ച കാഠ്യയങ്ങ 
ളെല്ലാം ഇത്തരത്തില് പെടുന്നവയാകുന്നു. ഫോമര്, 
വെര്ജില്, ഡാന്െറ, ഷേയ് കീസ്റ്റീയര്, മില്ട്ടണ്, ടെന്നി 
സണ്, കാളിദാസന്, വ്യമൂസന്, വാത്മീകി, ചെവശ്ശേരി, 
എഴുത്തച്ഛന്, കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് മുതലായ എല്ലാ മഹാകവി 
കളുടേയും കാവ്യങ്ങംക്ക്' പൊതുജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുറ 0൯ 
എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതു' അനുഭവവിദിതമാ 

ണല്ലോ. അനുവാചകന്മാക്ക് അവയിലെ വാച്യാത്ഥം 
അനായാസേന ഗ്രഹിക്കുവാ൯ കഴിയുന. ആന്തരാത്ഥം 
ആലോചിക്കുന്തോവം അഗാധമായിത്തെളിഞ്ഞു വരികയും 
ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് യഥാത്ഥകാവ്യം ആലോചനാ 
മൃതമായിത്തീരുന്നതു് . ഏതു രാജ്യക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇതു 
വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങളൊട്ടൊഴിയാതെ__സുസമ്മത 
ങ്ങളായ കാവ്യ്യങ്ങഠം തീ൪ച്ചയായും-_ഇങനെ വാച്യാത്ഥവി 

ഷയത്തില് സുഗമങ്ങളും വൃംഗ്യാത്ഥവിഷയത്തില് ആലോ 

ക്ക് നന 

ത്രീമാന് പി. ശംരന്നമ്പ്യാര്ം 

ചനാമൃതങ്ങളുമായിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നതു. അങ്ങനെയ 
ല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ചിലതു കാണുന്നുണ്ടെത്തില് അവ 
അത്യൂല്ക്ക, ഷ്ലങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുളളവയാണോ 
എന്നു സംശയവുമാണ് . അവയിലെ ചില ഭാഗങ്ങം 
സുകുമാരങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പക്ഷേ കാവ്യ 
ത്തിനൊട്ടാകെ ഒരു പ്രശസ്തിയും സിദ്ധിച്ചേക്കാം. എന്നാല് 
വിലക്ഷണങ്ങളായ അംശങ്ങളാണ് കാവ്ൃപ്രശസ്തിക്കു കാര 

ണമെന്നു കരുതുന്നതു വെറും 
മിഥ്യാഭൂമമാകുന്നു. സാധാര 
ണന്മാരായ വായനക്കാക്ക് ഒ 
രത്ഥമെകമ്കിലും നിമ്ത്റയിച്ചു 

രസിക്കുവാനുമുള അവകാശം 
എല്ലാ കാവ്യത്തിലുമുണ്ടായിരി 
ക്രെം. അതില്ലാത്ത കാവ്യ 
മാണ് വിലക്ഷണമെന്നു പറ 
യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്ത്. ഇങ്ങ 
നെ വിലക്ഷണരിതിയിലുള്ള 
ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ കാ 
വ്ൃയലോകത്തില് ചിലേടത്ത് 
തലപൊക്കി ത്തുടങ്ങിയിരിക്കു 
ന്നതായി കാണുന്നതിനെക്കു 
റിച്ചു വ്ൃയൃസനിക്കാതെ ന്മിവ്ൃ 
ത്തിയില്ല. വാച്യാത്ഥംതന്നേ 
നിഗ്രഹനംചെയ്യുന്നതു്' കാവ്യ 
കാരന്മാരില് ചിലര് ഇയ്യ്യിടെ 
ഒരു പരിഷ്യ്യാരചിഹ്നമായിക്ക 
രുതുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയി 
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവ 
ത്തില് അതു് കാവ്ൃത്തിന്െഠ 
ഉദ്ദേശ്യത്തെ വിഫലീകരിക്കു 
കയാണു ചെയ്യുന്നതു്. അത്യ 
ഗാധമായ ഒരു ഫ്രദം ഏതു 
പ്രകാരം തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങു 
നുവോ, അതുപ്രകാരം സുസ്സ 
ഷ്വാച്യാത്ഥത്തോടുക്രടി പ്ര 
കാശിക്കുന്ന ഗംഭീരാശയമായ 
കാവ്യമാണ് ഉല്ക്ക, ഷ്ലകാവ്യയം. 

അതിന്െറ യഥാത്ഥസ്വഭാവമത്രേ സുക്തിയുടെ നിവ്വച 
നത്തില് അന്തഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു;__ 

സുലളിതപദവിന്യാസാ, 
രചിരാലംകാരശാലിനീ,മധുരാ, 
മുദ്ലാപി ഗഹനഭാവാ 
സുക്തി ച ച ൽ ൽ 

എന്നാല് ഓരോ പദവും സുലളിതമായിരുന്നാല് 
പോരാ. പദവിന്യാസം ആകപ്പാടെ സുലളിതമായിരി 
ക്കണം. തല്ഫലമായി ബാഘ്യാത്ഥം വിശദമാകുന്നു. 
എന്നാല് പദമോരോന്നും അതിമനോഫരമായിരിക്കുക, ആ 
കെച്ചേത്തമ്പയിക്കുമ്പോഠം അത്ഥത്തെസ്സംബന്ധിച്ചിട 
ത്തോളം സാധാരണന്മാക്ക് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാതിരി 
ക്മക__എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്യദായം കാവ്യന്ദിമ്മാണത്തേ 
ക്കാളധികം ചെപ്പ്പിടിവിദ്യയെയാണ് അനുസ്തരിപ്പിക്കുന്നതു് . 
മാകന്ദം, മന്ദാരം, മന്ദാനിലന്, മഴവില്ല്, പനിനീര്പുഷ്ണം, 
ഹിമകണം, നീലാഭ്ൂം, കുളിരാററിലെ തെളിനീ൪ര, താരാക 
ദംബം. ഉഷഡസ്സ്ിന്െറ പാടലാനനം, പരിശുദ്ധപ്രേമം-_ഇ 
ത്യാദിയായി ഉല്പാസജനകങ്ങളായ കുറെ പദങ്ങം വാരിവി 



തറി, “4:അണിമണിവളര്പൃത്തു വാരൊളിത്തൈനവംതേ 
നൊലികുളി൪?” ശബ്ദങ്ങളാകുന്ന ചില പൊടികിട്ടു വ്മക്കു 
ന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഉത്തമകാവ്യം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. കാണു 
“മ്പോഠം എന്തൊക്കെയോ അത്ഥമുണ്ടെന്നു തോന്നും; എത്ര 

ആലോചിച്ചാലും സാധാരണന്മാക്ക്' നിയതമായ ഒരത്വഥം 
ഗ്രഹിക്കുവാന് സാധിക്കയുമില്ല, “പ്രദവും വിഭക്തിയും? 
അന്വയം"? 4:അന്വയാത്ഥം"__ എന്നി ഘട്ടത്തളില്ക്രടി 
യെല്ലാം കഷ്ടിച്ചു കടന്നുപോകാം. എന്നാല് €ക്വരിഭാ 
ഷറയും ശാവീവും വരുമ്പോറം കായ്യമെല്ലാം പരുങ്ങലായി 
തുതൃുടങ്ങും. ഓരോരുത്തൻ ഓരോ അത്ഥം പറയും; എല്ലാം 
ശ്രരിയായിരിക്കും; എല്ലാം തെറവമായിരിക്കും; കവി വിവ 
ക്ഷിച്ചിട്ടുക്ള അത്ഥം ഇതൊന്നുമല്ലാതെയും വന്നേയ്ക്ാം. 
വെളിച്ചപ്പ്ാടന്മാര് തുള്ളിക്കല്ലിക്കുന്ന വാക്ൃങ്ങംക്കും, വെളി 
വാടുകഠംക്കുംമറവം വ്യ്യാഖ്യാനമുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ കാല്യ്യ 
ത്തിനു വ്യ്യാഖ്യാനുമുണ്ടാക്കേണ്ടതായി വരുമ്പോറം സാധാര 
ണന്മാരാണ് കുഴങ്ങിപ്പോകുന്നതു'. എന്തുചെയ്യാം ? കാവ്യ്യ 
കാരന്മാര കേളികേട്ടവരായാല് അവരുടെ കൃതികഠം_അ 
ത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാകുവാന് സാധിച്ചില്ലെ്കിലും._ അതി 
വിശേഷമെന്നു പറഞ്ഞു അഭിനന്ദിച്ചു തല കലുക്കുകയ 
പ്ലരാതെ പൊതുജനങ്ങറംക്കെന്തെമ്കിലും കഴിയുമോ? ആ 
ങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാല് അനുവാചകന്മാരെ അപരി: 
.തരെന്നും പഴഞ്ചന്മാരെന്നും പറഞ്ഞു” മറവള്ളവര് അപഹഫഹ 
സിക്കുകയില്പയൊ 3 

മു൯വിവരിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിലുംംപ്പെടുന്ന കാവ്യ 
ങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യുവാന് പുറപ്പെടുന്നവര് ആ കീ 
റാമുട്ടികളെ?? എഒദനെയാണ്' പൊളിക്കേണ്ടതു' എന്നറി 
ഞ്ഞീരുന്നാല് കായ്യയത്തിന്' കുറെ എളുപ്പമുണ്ടാകും. വാ 
ച്്യാത്ഥം ഏതെല്ലാംപ്രകാരത്തിലാണ് ഒളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 
തെന്ന് ഒന്നാമതായി കണ്ടറിയണം. ഇതി നെക്കുറിച്ചുള്ള 
ജ്ഞാനം ്രസ്ത്തപ്രസ്ഥാനത്തില് പരിഷ് കൃത്"രീതി 
യില് __നവനുവങ്ങളായ കാവ്യയങ്ങളെഴുതേണമെന്നാഗ്രഹിക്കു 
ന്നവക്കും, അതുകഠം വായിച്ചുകൊള്ളേണമെന്നുള്ളവക്കും ഒരു 
പോലെ ആവശ്യമായിരിക്കുമല്ലൊ. അതിനാല് ഈ തത 
തനരിതിയെ നമുക്കൊന്നു വിശകലനംചെയ്തു നോക്ഷക 
തന്നെ. 

വാച്യ്യാത്ഥം ഒളിപ്പിക്കന്നതിനായി കവികഠം സ്വീകരി 
ക്കുന്ന കൌശലങ്ങളില് ഒന്ന് കൃതികഠംക്ക്' നാമകരണം 
ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലാണ്” കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രശസ്ത 
സാഹിത്യങ്ങളില് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിച്ചിട്ടുകള മഹാകവി 
കളെല്ലാം തങ്ങളുടെ കൃതിക€ംക് പേരിട്ടിട്ടുള്ളതള് പേര് 
കൊണ്ടു വിഷയനിര്ദ്ദേശം സാധിക്കേണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യ 
ത്തോടുക്രടിയാണല്ലൊ. ““ഇലിയം? അല്ലെങ്കില് “ട്രോയ്? 
രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മഹാകാഠ്യം “ഇലിയഡ്; 
ഒഡിസിയസ് എന്ന നായകനെറ കഥകറം വിവരിക്കുന്ന 
മഹാകാവ്യം :൭ഡിസി്; ഈനിയസ് എന്ന വീരപുരു 
ഷനെറ ചരിത്രത്തെ ഉല്ഘോഷിക്കുന്നതു് “ഈനിയഡ്?; 
മനുഷ്യന് പറുദീസാ നഷ്ടമായ കഥ €പ്പവുദീസാനഷ്ടം"; 
രാമകഥയെ കിത്തിക്കുന്നതു്' ::രാമായണം"?__.എന്നിങ്ങനെ 
ഏതു മഹാകാവ്ൃത്തിനേറയും നാമം അതിലടങ്ങിയ കഥ 
യുടെ മമ്മത്തെ പരാമര്ശിക്കുന്നു. നാടകങ്ങളുടെയും ഖ 
ണ്ഡകാവ്യഅഅളുടെയും മറവം രീതി ഇതുതന്നെയാണെന്ന് 
ശാകുന്തളം, മേഘസന്ദേശം, ജുതുവിലംസം, വെനീസിലെ 
വ്യപോരി, ഹാംലെറവ് മുതലായവ വായിച്ചിട്ടുളളവരോടു 
പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. അങ്ങനെ തലവാചക 
ത്തില്തന്നെ വീിഷയനിര്ദ്ദേശംക്രടി നിധ്ൃഹിക്കുന്നുതു 
കൊണ്ടു വാച്യ്യാത്ഥഗ്രഹണത്തിന് വിശിഷ്യ സൌകമ്യുമു 
ണ്ടാകുന്നു. എന്നാല് വാല്യയാത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കേണ 
മെന്നാണ് കവിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില്, കുവ്യത്തിലെ വിഷ 
യത്തോഴു് പ്രഥമദ്ഷ്ലിയില് യാതൊരു ബന്ധവും തോന്നി 
ക്കാത്ത ഒരു പേരാണ് തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടതുള്. :“പൂമ്കാ 
വനും" മഴവില്ല് ? ചന്ദ്രകാന്തം"? എന്നിങ്ങനെ, ശ്രവണ 
സുഖദമായ എന്തെകിലും ഒരു ശബ്ദും കാഠ്ൃത്തിന്െറ തല 
വാചകമായി കുറിച്ചിട്ടാല്, ൭൫ വഴിക്ക് വായനക്കാക്മ കാ 
വ്യാശയം മനസ്സിലാക്കുവാന് കുറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കാം. 
കാവ്യത്തിലെ ആശയഗതിയോട്ട് യാതൊരുവിധത്തിലും 
സംബന്ധം സുചിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദം തലവാചകമായെ 

4മലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതം 

ദുതിയാല്, വാച്യയാത്ഥനിഗ്രഹനസംരംഭനാടകത്തിന്െറ 
നാന്ദി ഭംഗിയായി നിഠ്യഹിക്കപ്പെട്ട എന്നു പറയാം. ഇ 
തിനെപ്പുററി പ്രപുള്സ്ാചായയര് തന്െറ 4“അഭിനവകാവ്യ്യാ 
ഭര്ശാത്തില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 

൧. തലക്കെട്ടായ് ക്കാവ്യദേഹറം 
ഇണങ്ങിടരുതൊട്ടുമേ; 
വൈരൂപ്യമൃത്തിപ്പട്ടക്ക് 
4സുന്ദരയ്യോ?തിപേര് യഥാ; 

൨. ഇണത്തിടുന്നുവെന്നാകില്__ 
ത്തന്നെ മാറാലവല്ലഫു; 
ചേത്തലപ്പരസത്വത്തി_ 
ന്നന്നമെന്നുള്ളപേര് യഥാ; 

൩. പേരിടാന് ബുദ്ധിമുട്ടെ്മില് 
പാദമൊന്നുദ്ധാരിച്ചിടാം; 
അതുതന്നെയിടയ്യലെ്ലാം 
ആവത്തിക്കുന്നതുത്തമം. 

വ്യാഖ്യാനം:-.പ്രതിപാദ്യവസ്ത് എന്തെന്നോ, കൃതിയി 

ലടങ്ങീിട്ടുളള പ്രധാനാശയമെന്തെന്നോ, തലവാചകത്തില് 
ന്ദിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാന് ഒരിക്കലും വഴികൊടുക്കരുതു്. കൃതി 
യിലെ ആശയഗതി ഒന്ന് ; തലവാചകം കുറിക്കുന്നത് 
മറെറാന്ന് __എന്നീ രീതി മ്രേഷ്ടതമമത്രേ. എന്തുപോലെ 
എന്നാല്, കോങ്ണ്ണം, കൊട്ടുകാലും, കോടിയ ചിറിയും, 
ശ്രരച്ച മാവം, ശ്രുത്ത മുഖവും, കൊന്ത്രം പല്ലും മറവം ചേന്നു 

വൈരൂപ്യലക്ഷണങ്ങം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടരേ :സുന്ദ 
രയ്യ്യ൯?? എന്ന് വിളിക്കുന്നതുപോമെ_തലവാചകത്തിനും 
കാവ്യാശയത്തിനും തമ്മില് വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടെ്കില്തന്നെ, 
അതു് മാറാലപോലെ അത്ര ലഫ്ദുവായ ഒന്നായിരിക്കണം. 
ചേത്തലെപ്പരത്തിനു കെട്ടിയുണ്ടാക്കാവള്ള വമ്പിച്ച സത്വം 
അന്നമാണെന്നറിയേണമെമമില്, അടുത്തുചെന്നു വളരെ 
സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി ഒരററത്തുള്ള വാലും മറേറ അററത്തുള്ള 
കൊക്കും കാണുവാന് സാധിക്കണമല്ലോ. ബുഭ്ധിമുട്ടുക്രടാതെ 
കഴിപ്പാന് കൃതിയിലെ ഒരു പാദമോ, പാദാംശമോ, പാദ 
ദ്വയമോ, പാദചതുഷ്ണയമോ എടുത്തുദ്ധരിച്ചു് തലവാചക 
സ്ഥാനത്തു ചേക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. 

േളിച്ചുകളിറ്പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങളില് പ്രാ 
യേണ --ണ്ടുവരുന്ന മറെറാരു സങ്കേതം. :4ഞാന്?, നീ, 
“അവന്, 4അവഠം??, ““അത്ുര്??, “ത്യ”, ““ഇയ്? എന്നീ 
പദങ്ങറം കാല്യാരംഭത്തില്തന്നെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുക 
യാകുന്നു. ആരാണ് നിര്ദ്ദിഷ്ഠപുരുഷനെന്നോ ഏതാണ്, 
നിര്ദ്ദിഷ്ണ വസ്തരവെന്നോ ഒരിക്കലും വെളിവാക്കുകയില്ല. 

എന്തിനാണ്” അതെല്ലാം വിശദമായി പറയുന്നതു അ 
തെല്ലാം €പ്രോത്തുപിടിക്കേണ്ട?? ഭാരം വായനക്കാരനും 
വ്യാഖ്യാതാവിനുമല്ലേ? എല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞാല് പിന്നെ 
ധ്വനി എവിടേ, വ്യംഗ്യം എവിടേ? വാച്യംക്രടി മറച്ഛു 
വെക്കണം. അതും ധ്വനിപ്പിക്കയോ വ്ൃഞ്ജിപ്പിക്യോ 
മാത്രമേ ചെയ്യാവു. എന്നുമാത്രമല്ല, തന്െറ ആശയങ്ങ 
ളെല്പാം താന്തന്നെ സുസ്സുഷ്ടമായി തന്െറ ദൃഷ്ണിക്കു മുമ്പില് 

കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവിക്ക്, ഭാവനയുടെ തള്ളിച്ചനി 
മിത്തം, അതുകളെ വിശമദമാക്കിപ്പുറയുവാനുക്ള ക്ഷമ എ 
ങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? നിര്ട്ടിഷ്പുരുഷവയസ്ത്ുക്കറം കവിയുടെ 
ഭാവനാദ്ദഷ്ഠിയില് സ്തഷ്ടമായിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. അതു പോ 
രയോ? 

4ആരേതെന്നെഞ്ങെന്നിവണ്ണണം 
വെളിവാക്കാതെ കണ്ടുതാന്. 
ആ, ഈ, ഞാന്, നി, അത,ങ്ങേവം__ 
ആരംഭേ വച്ചുവീക്കക.? 

എന്നാണു പ്രമാണം. 

സവനാമങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിര്ദ്ദേശികകളെക്കൊണ്ടും 
വിവക്ഷിച്ചിട്ടുളള ആജുകളോ പദാത്ഥശ്ങളോ ഏതേതെന്നു 
ലെളിവായാല്, കവി പടുത്തുണ്ടാക്കിയ “*യക്ഷിക്കോട്ട"യുടെ 
അസ്ഥിവാരം കാണുവാന് പിന്നെ വലിയ ക്ലേശമൊന്നുമു 



മലയാളരാജും വിശേഷാല്പ്രതി. 

ണ്ടായില്ലെന്നും വന്നേയ്ക്കാം. അവയെ ഒളിപ്പിച്ചുവെയ്യുചചന്ന 
തിലത്രേ കവിയുടെ ഇന്ര്രങലം മുഴുവന് കാണേണ്ടത്. 

, തൃതനപരിഷ്ട്രാരം അനുസരിച്ചുള്ള കാവ്യത്തില് 
വാച്യാത്ഥഗ്രഹണങക്കേശം വദ്ിക്കന്നതിനുള്ള മറെറാരു 

കാരണം. ഗുണിക്ക പകരം നിയമേന ഗുണം പ്രയോഗി 

ക്ന്ന സമ്പ്യദായത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണു് . ““അഹംഭാ 

വിയായ പണക്കാരാ!?? എന്നു വിളിക്കുന്നതിനു പകരം 

“പ്രണത്തി൯ഞെെളിച്ചലേ?? എന്നുവേണം വിളിക്കുന്നതു് . 

“രൂതത്തിന്െറ സൌന്ദര്യം"? എന്നുവെച്ചാല് സുഖപുണ്ണ്ണമാ 

യിരുന്ന ഭൂതകാലം എന്നത്രേ അത്ഥം. കാപ്പ്ിയിലിടുന്നതു 

പഞ്ചസാരയല്പാ__44മാധുര്യ്?മാണ്ട് . വീട്ടിനെറ മുന്ഭാഗത്തു 

വന്നുനിന്നു “പിച്ചതരണേ!?? എന്നു പറയുന്നതു “ദാരിദ്ര്യ” 

മാണ്, ഭരിദ്രനുല്പാ. “വികസിക്കുന്ന പുഷ്പമേ എന്നതിനു 

പകരം 4പുഷ്ഠത്തിനെറ വിടച്ചേ”? എന്നാണ് അഭിസം 
ബോധന ചെയുന്നതു . പതിനെട്ടാംശതവഷത്തിന്െറ 

ഉത്തരാദ്ധത്തിലാവിഭവിച്ച പല ആംഗ്ലേയകാവ്യങ്ങളിലും- 

പോപ്പ്, ജോണ്സണ്, ഗോറംഡ് സ്തിത്ത്' മുതലായ പ്രമാ 

ണികളുടെ കാവ്യങ്ങളില്പോലും-_മേല്പ്പുറഞ്ഞ ഒരു കൃത്രി 
മരീതി സ്ഥലംപിടിക്കയുണ്ടായി. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടു 

ആശയഗ്രഹഞണത്തിനു വലിയ പ്രതിബന്ധമൊന്നുമുണ്ടാ 

യില്ല. :ഗ്ുണിക്കു പകരം ചേക്കുന്ന ഗുണത്തെ സ്ൃഷ്ടമായി 

ക്കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ആ വാക്കിന്െറ പ്രഥമാക്ഷരം 

വലിയ അക്ഷരമായി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ 

അക്ഷരമാലയില് വലിയതെന്നും ചെറിയതെന്നും രണ്ടുതരം 
ലിപി ഏുളമതുകൊണ്ടു് അതിനു പ്രത്യേകം സെരകയ്യവുമു 

ണ്ടല്ലൊ. എന്നാല് മലയാളത്തില് എന്തു ചെയുന്നു? വായ 
നക്കാരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തടഞ്ഞുന്ിത്തുന്നതിനു പ്രസ്തുത 
പ്രയോഗരീതി പയ്യാഫ്ുമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. 

ഇതിനോട്ട്' ഒരുവിധം അടുപ്പമുള്ള മറെറാരു കൌ 
ശലം, സ്ഥൃലവസ്ത്ുക്കളെ സുക്ഷ്മുവസ്തുക്കളോട്ട് ഉപമിക്കുന്ന 
താണ്. പ്രേമത്തിനെറ മുമ്പാകെ ഇതരവികാരങ്ങഠം തി 
രോഭാവിക്കുന്നതുപോലെയോ, ശാന്തിയുടെ മുമ്പാകെ രാഗാ 
ദികഠം പലായനംചെയ്യൊളിക്കുന്നതുപോലെയോ ആയിരി 
ക്കണം നായകനെ കാണുമ്പോഠം ശത്രസൈനസ്പ്യം പേടി 
ച്ചോടിപ്പോകുന്നത് . ഇരമാതിരി പ്രയോഗത്തില് ചില 
പ്പ്യോഠം ഉപമമയ്യുച്ഛപകരം രൂപകം പ്രയോഗിക്കും. അ 
പ്പ്യോഠം ക്ലേശം കുറ്റേക്കൂടി വദ്ധിക്കും. 

പക്ഷെ, അലംകാരങ്ങളെകറിച്ചെന്തിനു വിസ്ത്റരി 
ക്കുന്നു! പഴയ അലംകാരശാസ്രും മുഴുവന് മാഠിയെഴുതേണ്ട 
കാലമായിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്, അലംകാരവിനിവേശ 
വിഷയത്തില് ഒരാലംബനവുമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നതു്. 
അലംകാരങ്ങഠം ഓരോന്ന് ഇടയ്കിടെ തലപൊക്കി തീര 
നോട്ടം കഴിക്കുക മാത്രമെ ചെയ്യാവു; ഒരു അലങ്കാരം ഉപ 
യോഗിച്ചാല് അതു സ്തഷ്ടമാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നാലോ 
അഞ്ചോ അതിന്െറ പിന്നാലെ തിക്കിത്തളളിക്കയറി അ 
തിനെറ സ്വരൂപം മാച്ചുമറച്ചു കളഞ്ഞാല് ഉത്തമം. ാ) 
നദ്രചാപം?? എന്നൊരു പുതിയ അലങ്കാരം ഇയ്യ്യിടെ ആവി 
ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. അലംകാരമിശ്രണമാണ്' ഇതിന്െറ ല 
ക്ഷണം. മിശ്രാലംകാരം കവിയുടെ ഭാവനാശക്തിയേയും 
ഉല്ലേഖങ്ങറാക്കുള്ള തിരത്തമുളലിനേയുമത്രെ കാണിക്കുന്നതു് . 

ഉദാഹരണം. 

നി൯കാല്നഖമൊഴുക്കിടും 
സംഗീതത്തുമണങ്ങളെ 
കണ്ണ്ണാലുണ്ണാ൯ കൊതിക്കുന്നു 
തൈത്തെന്നല്ത്തല്പജാങ്കരം! 

ഹാ! ഇതിലെ അലംകാരപരമ്പരയുടെ തള്ളിച്ച ആ 
രാണ് സശിരഃകമ്പം അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുക! 

രൂപകാതിശയോക്തി എന്നു അലങ്കാരം ദുഷിച്ചു ദുഷിച്ചു 
ളള ഒരു വികൃതരൂപം ഇപ്പോഴത്തെ ചില കാവ്യങ്ങളില് 
പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടട് . കവിയുടെ ആശയത്തെ നിഗ്ര 
ഫനം ചെയ്യുന്നതിനു ഇത്രയും പര്യാഫ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ര 

യോഗം വേറെ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ് . രൂപകാതി 
ശയോക്തിയില് കല്ലിക്കപ്പെടുന്ന സാദൃശ്യം പ്രസിദ്ധമാക 

യാല്, മിക്കവാവം ഒരു സങ്കേതംപോലെ തീന്നിട്ടുളളതാണ്ട് . 
അതുകൊണ്ട് അത്റഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പറയത്തക്ക വൈ 
ഷമ്യമൊന്നും നേരിടുന്നില്ല. തലമുടി കാർമേഘം; നെററി 
ത്തടം ചന്ദ്രക്ലെ; ചില്ലി വില്ല്; കണ്ണകഠം കരിമീനങ്ങം__ 
എന്നിങ്ങനെ കേശാദിപാദവണ്ണ്ുനയില് ഉപയോഗിക്കുന്ന 
സാദൃശ്യങ്ങംദ്' ധാരാളം പ്രസിദ്ധിയുള്ളതിനാല്, കാറിന്. 
ചോട്ടില്ക്കലേശപ്പ്യൊളി?? മുതലായ പ്രയോഗം-ങളില് അ 
ന്ത൪ഭൂതമായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യം കണ്ടുപിടിപ്പാ൯ ക്ലേശിക്കേണ്ടി 
വരുന്നില്ല. എന്നാല് ഉത്തരപുളിനത്തി൯ ദക്ഷിണതീര 
ത്തില് എത്തിനോക്കീടുന്നോരു മല്പികാമതല്ലിക്” എന്നും 
മറവം പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാല് എങ്ങനെയാണ്' വ്യാഖ്യാനി 
ക്കേണ്ടത് $ ധതേനൊലിമലക്കാവില് തെക്കൊരുമൂല 
പററി ത്താനേമുളിടുംവണ്ടേ! മേലോട്ടുപറക്കെടോ!?? എ 

നുവച്ചാല് ഭാരതഭൂമിയില് കേരളീയനായ ഒരു പാപി ഖേ 
ദിക്കുന്നതുകണ്ട് കരി ആയാളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാ 
ണെന്ന് അത്ഥം കപ്പിക്കണമത്തെ. വണ്ടിനന്െറ നിറം കവ 
പ്രാണല്ലൊ. പാപവും കവത്തതായിട്ടാണ്' കരുതപ്പെടു 
ന്നതു്. അതിനാല് വണ്ട് എന്നുവച്ചാല് പാപി എന്ന് 
അത്ഥം ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം. ഇങ്ങനെ രൂപകാതിശയോ 
കുതിയിൽ അന്തഭവിച്ചിട്ടുളള സാദൃശ്യം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുുളത. 
ല്ലെങ്കില് സാരം ഗ്രംഠിക്കുവാന് കവിയുടെ വ്യാഖ്യാനുംതന്നെ 
ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. 

അല്ലയോ മല്ലീമതല്പികേ! നീ എത്ര മനോഹര 
യായി ഈ ഉദ്യാനത്തില് ഉല്പസിച്ചിരുന്നു! ഇപ്പ്യോഠം 
നിനെറ സ്ഥാനത്ത് ഇതാ! കലച്ചുതഴച്ച നില്ക്കുന്നു ഒരു 
നേന്ത്രവാഴ? എന്നു ഒരു കവി പറഞ്ഞാല് എത്ര വിധ 
ത്തിലാണു വ്യാഖ്യാനിക്കുവാ൯ വയ്യാത്തത് 3 കവിയെ 
പണ്ടു ഭൂമിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പ്ൃക വിവാഹം കഴിഞ്ഞു 
ഇലപ്പ്യോഠം ഒരു മാതാവായിത്തീന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരത്ഥം.. 
സുന്ദരകലകഠംക്കു പ്രചാരംകുറഞ്ഞു', തല്സ്ഥാനത്ത് 

യോഗികുകലകഠം48 പ്രാധാന്യം സിദധിച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്നു മറെറാരത്ഥം. അതല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക 
രാഷ്ട്രീയപരിവത്തനമാണ്' ഈ കവിവാകൃത്തില് നിര്ദ്ദേശി 
ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം. ഒടുവില് 
ഇതൊന്നുമല്ലാ താന് വിവക്ഷിചതെന്നു പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു 
കവിതന്നെ മുന്നോട്ടു ചാടിക്കയറി വരികയായി, അല്ലെയില് 
തന്െറ ഒരു പാരിപാര്ശ്വികനെക്കൊണ്ടെ പറയിപ്പിചക. 
യായി. ചിലപ്പ്യോഠം കാവ്യം മുഴുവന് പലവട്ടം പാരായണം 
ചെയ്യകഴിഞ്ഞാലും സാധാരണന്മാക്ട യാതൊരത്റഥവുംഗ്രഹി 
ക്ദവാന് സാധിക്കാതെ വന്നേയ്മ്യാം. എങ്കിലും അഭിനന്ദി 
ക്കാതെ നിവ്ൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്നുവച്ചു പൊടിപൃരമായി 
അഭിനന്ദനങ്ങളെഴുതിയെന്നും വരാം. പക്ഷേ അഭിനന്ദന 
ത്തിനെറ രീതി വിശിഷ്ടമായ ഒന്നായിരിക്കും. “ഫാ! ഇതു 
നോക്കു! ഹാ! അതു നോക്കു! ഹാ; എത്ര മനോഹരം! ഹാ! 

ഇതെത്ര രസാവഹമായിരിക്കുന്നു! ഇതല്പയോ കവിത! കാളി 

ദാസാദി പഴഞ്ച൯ കവികളെവിദെ! ഇതെവിടെ! ഇതു് 
അഭിനന്ദിക്കുവാന് വയ്യാത്തവര് ഇരുന്നിട്ടെന്തുഫലം! ഹാഃ 
നോക്കുക! ഇന്നിയും നോക്മക!?? എന്നു പറഞ്ഞു കാവ്യം 
മുഴുവന് കുറ്റേശ്ശയായി പകത്തിയെഴുതുക. ഉദ്ധരിച്ചു 
ചേഷ്കന്ന ഭാഗങ്ങറം കളഞ്ഞാല് പിന്നെ വിമര്ശനത്തില്: 
ആകെ ബാക്കി കാണുന്നതു്' ::ഹാ! ഇതു നോക്കുക്?എന്നി 
ത്യാദി ചില കണ്ണ്ണികഠം മാത്രം. “ആട്ടേ! സാറേ! അതെല്ലാം 
നേ.ക്കാം; വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുകയും 
ചെയ്യേക്കാം, പക്ഷേ അതിനെറ അത്ഥമെന്തെന്നു സാധാ. 
രണന്മാക്ദ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയില് ഒന്നു പറഞ്ഞുത 
രാമോ??? എന്നൊരാഠം ചോദിച്ചാല്. വിമര്ശകന്െറ ഭാവ 
മെല്ലാം മാഠി. “പിന്നെ, അത്റഥമില്ലാതാണോ ഇത്ര. 
വലിയ ഒരു മഹാകവി ത്രിജഗല്പ്പൂജ്യനായ കുവിശ്രേഷ്ഠ൯ 

__കാഠ്യംചമയ്യക്ുന്നതു! എത്ര വളരെ വിമര്ശകമ്രേഷ്ഠന്മാ 

രാണു' അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാവ്യങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്നത്. 
ഇയ്ക്ിട്ടരെക്രുടി ഇംഗ്ലീഷുപത്രങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തെക്കറി 
ച്ചൊരു അമേരിക്ക൯ു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടില്ലേ? നമു 
ക്കൊന്നും മനുസ്്ിചാവില്ലെന്നുവച അത്വഥമില്ലെന്നാണോ 
വിചാരിക്കേണ്ടത്”? കവിയുടെ നിലയിലെത്തിയാല് മാത്ര 
മല്ലാതെ നമുക്കെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആശയം ഗ്രഹി 
ക്വാ സാധിക്കും! ഇതൊന്നുമല്ലെയ്കില്തന്നേ ഈ പദ. 
ങ്ങളൊന്നു നോക്ര്ള സാറേ! മന്ദമാരുതന്?” “4കുളിരിളം. 



തെന്നരും? ::നവംപുന്തേന്,?? :പൈമ്പാല്,?? നീലിമകോ 
പുന്നനീരദനിര,?? :;ഹരിതശാധ്വലങ്ങംം? തെളിനീരൊ 
ലിയാര്'?__ഹാ! എത്ര സഹൃദയഹ്ൃദയാഫ്ുറ്റാദജനകമായിരി 
ക്കുന്നു! ആകാശം നീലനിറമല്ലേ 3 ഇലകളുടെ നിറം പച്ച 
യല്ലേ? പുഴയിലെ വെള്ളം എത്ര തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്നു? 
വണ്ണ്ൂന കണ്ടാല്തന്നേ കുറെ വെക്ളം (ഭാഹമില്ലെയ്കിലും) 

കുടിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു! ഇരല്പയോ പ്രകൃതി വക്ല്റ്റന? 

പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങനെവേണം വള്ല്ിക്കുവാന്! ഈ കവിയെ 
യല്ലയോ പ്രമൃതിഗായകനെന്നു വിളിക്കേണ്ടതു് ? പ്രക 
തിയിൽ കാണുന്ന എത്ര പദാത്ഥങ്ങളെയാണ് അതു 
പോലെതന്നെ തന്െറ കാവ്യത്തില് ഈ കവി പകത്തിയി 
രിക്കുന്നത് 1? എന്നും മറവമാണ് അഭിനന്ദനത്തില് പറ 
യേണ്ടത്ു്. കാവ്യത്തിലെ മുഖ്യാശയമെന്ത്ര് ? പ്രതിപാദ്യ 
വിഷയമെത്തു് ? എന്നുമള ചോദ്യങ്ലം ഒരിടത്തു കിടക്കട്ടേ! 
ചില ഭാഗങ്ങളുടെ അത്ഥം മനുസ്സിലാകുന്നില്ലേ? അതെല്ലാം 
മനോഹരവും അല്ലേ 3 മതി. ധാരാളം മതി. അഭിനന്ദി 

ച്ചുകൊള്ളക; 

൧. അത്ഥമേതാനുമുണ്ടെകകില്- 
ത്തന്നെയാരും ഗ്രഹിക്കൊലാ; 
പലക്ദ പലതും തോന്നാം 
പ്രയോഗപ്പെൌഡമിരിദുശീ. 

൨. വളഞ്ഞ വര കണ്ടിട്ടു 
വാമാഭ്ൂ,കുടിയെന്നൊരാറം 
മതിലിന്മുകളില്ക്കാണും 
മത്തേഭമുതുകെന്നൊരാറം; 

൩. മാരവീരന് മുഴക്കീട- 
മണികാഹളമെന്നൊരാഠം; 
മയില്വാഹനനാടേണ്ടും 
മണിക്കാവടിയെന്നൊരാഠം. 

“ആകപ്പാടെ വായിച്ചുനോക്മ്പോഠം എന്തെല്ലാമോ 
അത്ഥം ഒതുക്കീട്ടൂള്ളതായി ഭൂമിക്കണം; എന്നിട്ടു പലതര 
ത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം തുടണണം. ഒരു വളഞ്ഞ വര 
മാത്രം വരച്ചിട്ട്, ചിത്രകാരന് ന്ിശ്ശൂബ്ദഗാംഭീയ്ുത്തെ അവ 
ലംബിച്ചുകൊള്ട്ടെ; ആയത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു എന്നു 
തീ യാക്കേണ്ട ഭാരം വ്യാഖ്യാതാവിനാണല്ലോ. ഗദം പൂണ്ണ്ണ 

മാകുന്നതിനുമുമ്പു' പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളുടെ ശരീര 
ങ്ങളില് അമ്ചിങ്ങായിക്കാണുന്ന അംഗങ്ങളെ സുക്ഷിച്ചു 
പരിശോധിച്ചു ഏതേതു ജന്തുവശ്ശൃത്തിലുഠംപ്പെടുന്നവയാ 
ണെന്നു ശാസ്രരജ്ഞെന്മാ൪ നിഞ്ണ്ണയിക്കുവാ൯ ശ്രമിക്കുന്നതു 
പോലെ പ്രസ്തുതകാധ്യങ്ങളിലെ ആശയഗതി കണ്ടുപിടിക്കു 
വാനു വായനക്കാര് ശ്രമിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നു താല്പര്യം. 

ഇതിനൊരു ഉദാഹരണംക്രടി ചേക്കാം:..._ 

““അല്പയോതേന്മാവേ! നല്പ ഫലങ്ങാം തേ [ 
ഫുല്പസുമങ്ങളായ് ത്തീന്സിതല്ലോ; 
പത്രങ്ങഠംതിന്നു തഴയ്യുചംപുഴ്വായി- 
ച്ചിതരശലഭമിഴയുന്നല്ലേം; 
വാരിളംതേനൊലിത്തുമലര്വിത്തുകഠം 
വന്മരുഭൂമിയില് വീണിതല്ലോ; 
ആഹന്ത! ഹംസമേ! നി൯നവംഗാനമങ്ങം 
ദാഹമാക്കം കെടുത്ത ടുന്നില്ല! 
വാനില്നിന്നോലുമീപ്പീയൂഷം കൈയി 
വായ്യച്ഛായിഷധുമും പല്കമേവന്?? 

അസ്ലാപദേശങ്ങം, ““ഹംസസന്ദേശ്പ്രസ്ഥാനത്തില് 
ആദ്യന്തം രൂപകാതിശയോക്തി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യ 
അറം എന്നിവയില് അത്ഥം നിഗ്രഹനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട 
ണ്ടെമ്കിലും, വാച്യാത്ഥം സുഗമവും വ്ൃംഗ്യാത്ഥം (അനുസ്യയ 
താലങ്കാരപ്രയോഗം നിയതവും പ്രസിദ്ധവുമായ രീതിയിലാ 
കയാല് ) ഏറക്കുറെ ഈഫ്ൃവുമാകുന്നു. എന്നാല് നതൃതന 
പ്രസ്ഥാനത്തില് അപ്രസിദ്ധോപമേയങ്ങളെ ആസ്സദമാക്കി 
ട്ടുള്ള ഒരുതരം രൂപകാതിശയോക്രിക്ക്' പ്രാചുര്യം കാണുന്ന 
തിനാല് മരത്ഥവും മനസ്സിലാക്കുവാന് സാമാന്യൃയക്കാക്ക 
സാധിക്കുന്നില്ല. 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി: 

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, ആശയശ്ൃംഖലയുടെ കണ്ണ്ണികം 
ഇടയ്മ്ിടയ്ുക്ച ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു ചില കവികറം വായ 
നശമാരെ വല്ലാതെയിട്ടു കറക്കുന്നതും ദുര്ല്ലഭമല്പ. കഥാകഥ 
നമോ, വദ്ല്റുന്നമോ അദഭ്ധ്യാത്മചിന്തയോ, എന്തായാലും 
വേണ്ടതില്ല, തദ്വിഷയകമായ ആശയപരമ്പരമയ കവി 
സ്ഷ്ടമാക്കുന്നില്ല. കുറെ ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല് 
പിന്നെ കുറെ കുത്തിട്ടു തള്ളിക്കളഞ്ഞുംവച്ചു മറെറാരു ഘട്ട 
ത്തിലേയ്യുക്് കവി ഒരു മണ്ഡൃകപ് ഭൂതം ചെയുന്നു. ഇടയ്യൂ 
വിട്ടുപോയ ഭാഗം ആലോചിച്ചു ക്രട്ടിച്ചേക്കേണ്ട ചുമതല 
വായനക്കാരനാണത്രെ. കവിയുടെ കാര്യം സുഖംതന്നെ. 

“വള്ന്ണനാവിഷമം ഘട്ടം__വന്നാല് കുത്തിട്ടുതള്ളണം; 
വാഗഭാവത്തിലൃഹത്താല് __വായനക്കാര് ഗ്രഹിക്കണം." 

എന്നൊരു പ്രമാണവുമുണ്ട്. ചില സംഗീതച്ചെപ്പ്ി 
ടിവിദ്യക്കാർ പാട്ടുകച്ചേരി നടത്തു"സ്വോഠം കുറെ ശ 
ച്ചിട്ടു പിന്നെ കുറേനേരത്തേയ്ു്ഛ മിണ്ടാതിരിക്കും; (അഥവാ 
ഉള്ളു കൊണ്ടു പാടും) താളക്കാര൯ അപ്പോഴും താളം തുടന്നു 
കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെമില് കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു സംഗീത 
ക്കാരന് വീണ്ടും ശബ്ദിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോറം താളംപിഴയ്മുകചം. 
ചിലപ്പ്പോഠം രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം പിഴപ്പിക്കുവാ൯ 
വേണ്ടിത്തന്നെ മത്സരിച്ചുനോക്കാവണ്ട് . പുറമേയ്്ു' ശബ്ദ 
മൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ളു കൊണ്ടുമാത്രം ഇടയ്മുച്ല പാടിത്താളംപി 
ടികന്ന ശാഗവതരെ""യാണ് ശേത്തിട്ടുതമ്ളു ന്? നൂതന 
കവികറം അനുസ്തരിപ്പിക്കന്തുു്. 

കാവ്യത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും അവയുടെ 
വിന്യാസമ്രമവ്യം സാധാരണ സസ്പ്യദായത്തില്ന്നിന്നു ഭിന്ന 
മാണെമ്മില് ആശയനിഗ്രഹനത്തിന് അതും സഹായമായി 
ത്തീരുന്നതാണ് . ലുഫ്ഏപ്രചാരങ്ങളോ അപ്രസിദ്ധാങ്ങളോ 
ആയ പദശ്ങഠം; പരിചിതങ്ങളായ പദങ്ങളെത്തന്നെ 

അപ്രസിദ്ധാത്ഥത്തില് പ്രയോഗിക്കുകു ചിഹാനംക്രടാതെ 
അന്വയം ഗ്രഹഫിപ്പാ൯ സാധിക്കാത്തവിധത്തില് പദങ്ങഞ്ള 
അങ്ങുമിങ്ങും വലിച്ചു കെട്ടിനിത്തുക; ദൂരാന്വയം__മുതലാ 
യവയും വാഷ്യയാത്ഥഗ്രഹണുക്ശേശത്തെ വദ്ധിപ്പിക്മവാ൯ 
ഉതകുന്നവ്യാണ്ട് . 

ഇങ്ഥിനെയെല്ലാം അത്ഥത്തെ മറച്ചുവെച്ചു വായന 
ക്കാരെ ക്ലേശിപ്പിച്ചിട്ടെന്താണ് ഫലമെന്നാലോചിക്കഷ. 
അത്ഥമറിയാതേ ഹാ! എത്ര മനോഹരം" എന്നു പറയുന്ന 
കുറെ വിമര്ശകന്മാരെ സമ്പാദിക്കാമായിരിക്കാം. നാട്ടെഴ 
ത്തച്ഛുന്മാര രാമായണംവായിച്ചത്ഥം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതു. 

. പോലെ ചില അസംബന്ധങ്ങം ജല്ലിച്ചു ഞ്ഞെളിയുവാ൯ 
ചിലക്ക കഴിയുമായിരിക്കം. എന്നാല് കൃത്രിമവും വിലക്ഷ 
ണവുമായ പ്രസ്ത്തകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന൯് സാഹിത്യലോക 
ത്തില് ഒരിക്കലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്യ ലഭിക്കുകയില്ലെന്നു തീത്തു 
പറയാവുന്നതാണ്ട് . 

അതിനാല്, അല്പയഷോ മഹാകവികല്ലേ! ലോകത്തിലെ 
ഏററവും ഉല്കൃഷ്ണകവീശ്വരന്മാരായ ഫോമര്, വെര്ജില്, 
ഡാനെറ, ഷെയ കീസ്റ്റീയ൪, മില്ട്ടണ്, ടെന്നിസണ്, വയ്യാ 
സന, വാത്മീകി, കാളിദാസന്, ചെവശ്ശേരി, എഴുത്തക്ലൂന് 
കുഞ്ചന്നമ്പ്യാ൪, മുതലായവര് വെട്ടിത്തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പ 
ന്ഥാവില്ക്രടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാ൯തന്നെ ഉത്സാഹിക്ക 
വിന്! കേവലം തൃതനത്വത്തിനുംവണ്ടി മാത്രം, ആ പ 
ന്ഥാവില്ന്ിന്നു വൃതിചലിച്ചുപോയി തകീടം മറിയാതിരി 
വിന് ! മാഘാദിമഫാകാവ്യയങ്ങളിലെ സമിത് സഗ്ലങ്ങ 
ളില് ശബ്ദുംഭമെക്കൊണ്ടുക്ള ചെപ്പിടിക്കളി കുറെ അധിക 
മാണെന്നാണല്ലൊ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം. ആ ആക്ഷേ 
പത്തിനു തന്നെയാണ് നിദ്ളും ഇപ്പ്യോഠം പ്രകാരാന്ത 
രേണ വിധേയീഭധിക്കന്നതെന്നോക്രരിന്! വേറേ വിധത്തി 
ലൊന്നും മനോധമ്മം പ്രദര്ശിപ്പിക്കവാ൯ കഴികയില്ലെ 
ജില് അതു വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയാണു നല്ലതു. അതിനു 
വേണ്ടി വിഡ്ത്രിവേഷം കെട്ടിക്കളിക്കേണമെന്നില്ല. ഏതാ 
യാലും വാസന തികഞ്ഞുള്ള യുവകഷികഠം വഴിപിഴച്ച 
പോകാതിരുന്നാല് കൊള്ളാമെന്നു വലിയ താല്ലയ്കയമുണ്ട്. 
അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എഴുതിപ്പോയെന്നേയുള്ള. 

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകെ.ണ്ടു പ്രസ്തരതലേഖകന് ഇന്നത്തെ 
പ്രശസ്തഖണ്ഡകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ വിരോധിയുണ്ടെന്നു 
ആരും തൊറഠിദധാരിച്ചുപോകരുതു് . നാനാവിധവിഭവങ്ങ 

10) 
ളം 

ഛം 



മലയാഭരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ളോടുക്രടിയ സാഹിത്യമഹാസദ്യയില് വിശേഷിച്ചും ആ 
സ്വാദ്യതയുള്ളവതന്നേയാണ് ഖണ്ഡകാധ്യ്യോപദംശങ്ങം. 

അതിലുംവിശേഷിച്ചു മലയാണ്മയ്മ്രിണങ്ങുന്ന ഭാഷാവൃത്ത 
ങ്ങളില് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടളള ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങം ആസ്വാദ്യ 
തരങ്ങളായിരിക്കും, കാലഗതിീയനുസരിച്ചുണ്ടായിക്കൊണ്ടി 
രിക്കുന്ന തൃതനപ്രസ്ഥാനോല്ക്കര൪ഷത്തിനു സ്വാഗതമരുളു 
കതന്നെയാണു നമ്മുടെ കത്തവ്യം. ആഖ്യാനം, വണ്ണ്ണനം, 

ഉപപാദനം മുതലായ സ്സ്പ്യദായങ്ങളില് പഴയരീതികഠം 
തന്നെ അനുകരിക്കേണമെന്ന്' തആരും ശറിക്കുന്നതുമില്ല. 
പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിനെറ മമ്മം പിടിച്ചുകൊണ്ടും, അനു 
വാചകന്മാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ മേല്ക്കുമേല് വദ്ധിപ്പിച്ച 
കൊണ്ടുമുള്ള നറീനരീിതി പ്രത്യേകം ഗ്രൂ:ഘിക്കത്തക്കതാ 
കുന്നു. കാവ്യത്തില് ധ്വനി, വൃംശ്യം മുതലായവ വേണ്ടെ 
ന്നാരും പറയുകയില്ല. ഷേകീസ്റസറീയര് മഹാകവിയുടെ 
ശേനംപോലെമംഗല്യം"? എന്ന നാടകത്തില് പ്രസിദ്ധമായ 
രണ്ടു വരിയുണ്ട്. “ഒഴുകുന്ന ആററില് പുസ്തകങ്ങളെയും 
ശിലകളില് പ്രസംഗങ്ങളെയും? ഒരാഠംകാഠൊന്നു എന്നാണ് 
ആ ഭാഗത്തിനെറ പദാനുപദവിവത്തനം. ഇതു്” ഒന്നാം 
തരം കവിതയാണ്”. ഇതിന്െറ ആന്തരാത്ഥം ഗ്രഹിക്കു 
വാ൯കഴിയാത്ത ഒരു വിമര്ശകന് ഈ ഭ.ഗത്തെ 44൭൭ കുന്ന 
ആററില് ശിലകളെയും, പുസ്തകങ്ങളില് പ്രസംഗങ്ങളെയും? 
കാണുന്നതായി ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായ 
പ്പെടുകയുണ്ടായി. കവിത തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അരസിക 
നാണ് ഈ വിമര്ശകന് എന്നു സ്ൃഷ്ടമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം 
യഥാത്ഥകാവ്യങ്ങളിലുള്ള കവിതയെ ധ്വംസനം൭ തല് 
സ്ഥാനത്തു ചമല്ക്കാരശ്തുന്യമായ ആശയം ചെലുത്തേണ 
മെന്നു സാമാന്യയജ്ഞാനമുള്ളവരാരും താല്പര്യപ്പെടുകയു 
മില്ല. പക്ഷേ, ചമല്ക്കാരമില്ലാതേ, കേവലം കൃത്രിമത്വം 
കൊണ്ടുമാത്രം കഴിച്ചക്ട്ടാമെന്നുവിചാരിച്ചു ചിലര് എഴുതി 
ര്രടട്ടുന്ന കൃതികളെ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കും? കൌതുക 

കരമായവിധത്തില് നൃത്തംചെയ്യുന്നതു കാണ്മാ൯ വളരെ. 
ഭംഗിയയണ്ട]് . എന്നാല് തലകീഴായി നടക്കുന്നതു കാണു. 
മ്പോഠം ഒരത്ഭുതം തോന്നുമെന്നല്പാതെ, പറയത്തക്ക മാന 

സവികാസമൊന്നുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാവ്യ, 
ത്തില് വ്യംഗ്ൃയത്തിനും ധ്വനിക്കുംവേണ്ടി ചില ഭാഗങ്ങഠം 
ഒളിപ്പിച്ചുവയ്യയണം. ശരിതന്നെ. 

സ്ഥിതാഃ ക്ഷണം പക്ഷ്മസു താഡിതാധരാഃ 
പയോധരോത്ധേധനിപാതച്ചട്ട്്റിതാഃ 
വലീഷു തസ്യാഃ സ് ഖലിതാഃ പ്രപേദിരേ 
ചിരേണ നാഭിം പ്രഥമോദബിന്ദവഃ. 

എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങളിലും ഗ്രദ്ധാത്ഥങ്ങളില്ലാ 
യ്കയില്ല. മത്ത്യാകാരേണ ഗോപീവസനനിരകവന്നോത് 
ദൈത്യാരിയെ?? എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒറവങ്കരരാജമൃതിയില്. 
ഗ്രദ്ധാത്ഥമില്ലയോ? ശ്രൃന്നാല് 44അല്പയോതേന്മാവേ! നല്ല 
ഫലങ്ങറം തേ” എന്നും, 4നി൯കാല്നഖമൊഴുക്കീടും? 
എന്നുംമറവമുള്ള കൃതികളുടെ കഥ ഇങ്ങനെയാണോ? 
അതിസുന്ദരിയായ ഒരു സ്രീ തന്െറ മനോഫ്ഥരകളേബര 
ത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങഠം ആവരണംചെയ്ത തന്െറ ആക 
ഷകത്വത്തേ വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന. എന്നുവച്ചു അവളുടെ ദേഹം 
മുഴുവന് മൂടിക്കെട്ടി, ചെവിക്കുററികളും, കൈകാലുകളുടേ 
മുട്ടുകളും, വിരലുകളുടെ അശഗ്രങ്ങളുംമാത്രം പുറത്തു കാണി 
ക്ഷന്നതായാല് പ്രേക്ഷകന്മാക്ക് എന്തുവികാരമാണു തോന്നു 
ക? ഇതു കലാവിദ്യയാണോ? ഇംഗ്ലീഷില് ഇത്തരത്തി 
ലുള്ള ചില കൃതികളുണ്ടെങ്കില് നാം അവയെ അനുകരി 
ക്കേണമെന്നുണ്ടോ3 അവസാനമായിട്ട് _ ചമല്ക്കാരരഫി 
തമായും ക്ലേശാവഹമായും, കേവലം പരിഷ്ട്രാരഭൂമചോദിത 
മായുമുള്ള കൃത്രിമരീതിയെ കാവ്യത്തില് പുലത്തിക്കൊ 
ണ്ടുപോകാതിരിക്കണം എന്നു മാത്രമേ ഈ ലേഖന 
ത്താല് വിവക്ഷിച്ചിട്ടു്ള എന്ന് ഒരിക്കല്ക്രടി പ്രസ്താവിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. 

കുടലാസ്സനിമ്മാണത്തില് 

മാകുന്നു. സ", ൫, 1. അടയാമമിട്ടുവരുന്ന കടല 

സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 
വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുവി൯. 

യി 

ലം 
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തിരുവിതാംക്രര് 

ശ്രീ വല്പദവിലാസം ബാങ്ക്. 
(ക്രിഏം) തിരുവല്ലാ. ബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം. 

മ,ലധനം രൂ. ൨00000 
ഈ ബാങ്കില് സാധാരണ ബാങ്കുകറം ചെ 

വരാറുള്ള ഏതു വ്യാപാരവും നടത്തുന്നതും, ഡ്ധി 
പ്പോസിറവകഠം, കറന്വ്, സേവിംഗ്സ്, ഫിക്സ 
ഡ് ഈ ഏതിനത്തിലും പണം സ്വീകരിച്ചു” ആ 
ചയ്യുച്, ന്യായവും കാലാനുസരണവുമായിട്ടുമള പലി 
ശക്രട്ടി കൊടുക്കുന്നതും ആണ്. 
ര്,  __സ്വണ്ണും പണയത്ത്ന്മേല് പണം കടം 
കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണു പ്രധാന വ്യാപാരം. 

മാനേജര്, എന്. നാരായണ൯നംപൃതിരി. 
ആ. യയ... ര്യ 

ആ...ആ. ൭... ൬.൭... ൭.൬... ൬... 
൮.൬... ൬.൭. 

ക്" 

1 

ടാ ടട; 

| “. പി ൪ 
എല്ലാവരും ഇഷ്യപ്പെടന്നതെന്തുകൊണ്ട് ? 

ലോകത്തിലേക്കും 
ന്ഗഗള്നള്ട. ട്വ & വി കമ്പ നിക്കാരാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളതും 2൨൨ 
ക്ഷി ഗുണത്തിലും ആദായത്തിലും കാലപ്പുഴക്കത്തിലും മേത്തരമെന്നു സവ്വസമ്മതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു 

കഠാംക്കശരി ഇതേവരെ ഒരു കടലാ 

ടാ 

1; ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തെ അലമംരിച്ചുപോരുന്ന 
കടലാസ്സകളെ അപേ 

൦ ലോകത്തൊരിടത്തും 
റ. 

ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതിന് ഇതിന്െറ വ്യപോരികഠംക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സുവക്ല്ററുമെഡലുകളും പ്രശംസാപത്രങ്ങളും , 
അതിനാല് എല്ലാവരും ൯, .:$, 12, അടയാളമുള്ള കടലാസ്സുകറം പ്രത്യേകം നോക്കി 

മു 
മറെറല്ലാത്തരം പേപ്പുവകളും വിശേഷിച്ചു പ്രി൯റിംഗുപേപ്പുവകളും മറ൨ സകലവിധസ്റ്റേഷനറിസാമാ 6 

നങ്ങളും ഏററവും മിതമായവിലയ്യുക്ഛ് ഇവിടെ വില്ലനയ്യുക്ഛ തയാവണ്ടു്. ഞങ്ങളുടെ പേപേപ്പുവകളുടെ ഗുണവും ര് 
ആദായവും ഒരിക്കല് പരീക്ഷിക്കമ്പോഠം നിങ്ങംക്കു ബോദല്യമാകന്നതാണ്ട്. ളു 

1. ഗ്സ്ധടമ ചി & 5൭൦൩5. ം 
0൦൦ 1ഗ൦ബട, ൧.1.1:11017 ദൂ 

ി 

ദാ 

4 ര് 4 4 4 € € ര് ി 4 4 4 € € ര് € € ൂ 

പൊടി ഡപ്പൂക€ം. 
ഭംഗിയിലും ഉറ്പ്പിലും ആനക്കൊമ്പ്, പോ 

ത്തി൯കൊമ്പു്, ചന്ദനമരം മുതലായതുകളാല് പല 
തരത്തിലും വലിപ്പത്തിലും പണിതീത്തിട്ടുളളതു് 
സഹായവിലയ്യുക്ച ചില്ലറയായും തുകുപ്പടിക്കും കിട്ടു 
ന്നതാകുന്നു. കച്ചവടക്കാക്മ സുലഭമായിചിലവാ 
കുന്നതും ആദദായകരമായതുമായ ഒരു സാധനം. വി 

യ ലവിവരപ്പട്ടികയയ്് ആവശ്യപ്പെടുക. 

ലക്ഷീവിലാസംവത്തകശാല. 
തൃശൂ. (കൊച്ചി) തെന് ഇന്ത്യാ. 

ക... ൭... ൭.൭. ൬.൭... 
“ആ... യു.യു. ..-ആ.ആം. ആ. ൫... ൭... ൭.൬... 

ക. “ആ... ൭.൭.-൭, ൭ ൭.൭. ൭.൭.൭.൭.൭.൭.൭.-൭.൭ ൭... 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

അന്തിത്തിരി. 

(നാലപ്പ്ട്ട നാരായണമേനോന്.) 

അല്ലിനെപ്പുണ്ടൊന്നുക്ൂടി സ്ഫുടം യാത്ര 

ചൊല്ലി നടന്ന പകലിതല്ലോ 

തന്നെത്തടുത്തെത്തും രാത്രിതന് നെററിമേല്- 

പ്പിന്നെയും രഗാല് മുകന്ന നില്പ്പു! 

ക്രരിരുഠംച്യാത്തിനെച്ചെങ്കുതിരക്കൈകൊണ്ടു 

ദൂരത്തു തള്ളിയ വാനം വീണ്ടും 

വാരിയെടുത്തു പുല്കുന്നു വെളിപ്പെട്ട 

താരകരോമാഞ്ചമാന്നതിനെ; 

എന്തിനെപ്പേടിച്ചു സവചരാചരം 

ത൯തന് നിഴലിനെപ്പേത്തും പേത്തും 

ആത്മാവിലെയ്കുടുപ്പിച്ചുപോന്നു ക്രമാ- 

ലപ്പൂണ്ണ്ണുതേജസ്സിരുട്ടില് മുങ്ങി; 

സെൌരമാഗ്ലുത്തിലെയ്യ്ായിപ്പുറന്നവ- 

യോരോന്നും താനേ മടങ്ങിയെത്തി ൽ € 

ഇത്തമോവായ് പൃത൯ ചേലച്ചുളികളില്- 

ക്ഷത്തിത്തിരുകുന്നു കൊച്ചുമുഖം; 

മുറവമഗാധതയ്യു്ളിലങ്ങങ്ങപോയ് - 

പ്പററിപ്പുതുങ്ങിയിരുന്ന ക്രട്ട൪ 

അത്രമേലാഫ്റ്റാദം കൊണ്ടു, തദ് ദുഷ്ണിക- 

ളെത്തി വിളങ്ങിയാ വാനിടത്തും; 

ഇന്നെന്ന വസ്തൂുവെയിന്നലെയാക്കുവാ- 

നുന്നിയ കൈമുവക്കത്തിനുള്ളില് 

തമ്മില്പ്പിടിച്ചുപൂട്ടുന്നു ധരിത്രിയു- 

. മംബരവുംം പകലല്ലുകളും! 

ആകെയൊന്നാകെയൊന്നെന്നുരുവിട്ടേവ- 

മാത്മാവില്ച്ചെന്നു ലയിച്ചു ലോകം. 

രാവിന്െറ ജോലിത്തിരട്ടിതും ചെമ്മഷി 

ത്തൂവലാല് ചോടേ വരച്ചുതമൂളി 

കാലേ പകലിനുമന്തിയെക്കൊണ്ടിതേ 

ൂലിയെന്നാക്കിയ നിതൃത്തയക്കൈ! 

“എന്തിതെ"ന്നീച്ചോദയമിട്ടുനിന്നാമശ്ര 

ചിന്തിയ പുല്കളാലുഴി വീണ്ടും 

ഉത്തരം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടിയ്യൊരേ ചോദ്യമാ- 

വത്തിയ്മലല്പല്പീ ജീവിതങ്ങറം? 

അല്ലെമ്കിലെന്നമ്മ കത്തിഷ്മുച്ഛം കൈത്തിരി- 

യല്പയോ ലോകവിജ്ഞാനദീപം ? 

ആരാര് പകലിനും രാവിനും തായമാ- 

രാരണ്ടു പേക്ദമെ൯ ക്രപ്പുകൈകഠം! 



മലയളേരാധ്യം വിശേഷാല്പ്രത്.ം 

മ്പ... 

ശാസ്രുതത്വ സ്ഥീ തി. മു 
പ്രാചീനവ്ംനവിനവും. 

(വടക്കേപ്പാട്ട നാരായണ൯നായര്.) 
ഴ് 

നവീനങ്ങളായ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയെല്ലാം ബീജാറട 
പ്രക്രിയ നടത്തീട്ടുള്ളവ൪ നമ്മുടെ പൃവന്മാരായ ആയ്യുന്മാരാ 
ണെന്നഠിഞ്ഞു” അവര് സവോപരി പൃജ്യന്മാരാണെന്ന് നാം 
അഭിമാനിക്കുന്നു. നവീനശാസ്രരജ്ഞന്മാരില് പലരും ഈ 
അഭിമാനം ന്യായ്യമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ചിലര് വിസം 
വഭിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ശാസ്ര്രരചനായുക്തികളുടെ മൂല 
തത്വം എല്ലാവക്കും ഒന്നുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളതു് 
സാധാരണയാണ്. പ്രാപഞ്ചികപദാത്ഥങ്ങളുടേയും തത്സം 
ബന്ധങ്:ളായ വ്യവഹാരങ്ങളുടേയും അടിയില് കടന്നനോ 
ഒദമ്പോറം സുക്ഷ്മുവിചാരകോവിദന്മാരുടെ തീക്ഷ് ണയായ 
ബുദ്ധിക്ക്” നിര്ബ്ബാധം സഞ്ചരിക്കാവുന്നതും വിശാലവും 
പ്രകാശരൂപവ്യമായ ഒരു രാജമാഗ്ഗം കണ്ടുകിട്ടുന്നതാണ്ട്. 
ആ വഴിക്ക്” സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിച്ച് ഒടുക്കം ചെന്നുചേ 
രുന്ന സ്ഥാനം സവോന്നതമായ ഒരു ക്രദ്രമായിരിക്കും. 
നിവിശേഷവും നിരുപ്പാധികവുമായ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നു 
നോക്കമ്പോഠം മറവള്ള പല വഴികളും അവയുടെ പ്രാപ, 
സ്ഥാനവും പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കാനിടയാവുന്നതാണ് . 
ഇത്രയുമായതുകൊണ്ടു് വിചാരശീലനായ ഈ സാധകന്ന്' 
തൃഫ്ലിപ്പെടാനവകാശമുണ്ടു് . എങ്കിലും കാലദേശങ്ങംക്ക 
ധീനമായ പരിണാമവൈചിത്ര്യത്താല് അനന്തരൂപമായി 
പ്രവഹിക്കുന്ന വിജ്ഞാനസ്രോതസ്സിനെറ സ്വരൂപവ്യവ 
സ്ഥാപനം ഒരാളുടേയോ ഒരു വഗ്ലത്തിനേറയോ ദ൪ര്ശനുമാ 
ശൂത്തില് നിരുദ്ധമായിരിക്കാനിടയുണ്ടെന്നഭിമാനികടന്നത്ള് 
യുക്തമല്ല. എന്നിങ്ങനെയാണ് നവീനശാസ്രരപക്ഷപാതി 
കറം ഉപപാദിക്കുന്ന ന്യായം. 

പ്രാചീനപക്ഷാഭിമാനികഠംക്ര്' ഇര ന്യായം സമ്മത 
മാണെമ്മിലും അവര് ഇങിനെ ചോദിക്കന്ന:--ശാസ്ര്രച 
നയുടെ വ്യവസ്ഥയുക്് ദേശകാലന്നിമിത്തങ്ങളാല് മാററം 
വരുമെയ്മില് കാലം ചെല്ലംതോവം മാഠിമാഠറിക്കൊണ്ടുപോ 
കുന്ന ഈ ദരശനസ്വരൂപത്തെ പ്രതിഷ്ടയുള്ളതായി വിചാ 
രിക്കയോ ശ്ലാഫിക്കയോ ചെയ്താനവകാശമുണ്ടേ.? നാളേക്കു 
ണ്ടാവാന്പോകുന്ന മറെറാരു പരിണാമം , ഇന്നത്തെ 
വിജ്ഞാനുശഗതിയില് അത്യന്തം അപരിചിതമായിരിക്കയല്ലേ 

ഉള്ള? സ്ൂക്ഷ്ത്രത്വ ിചാരപ്രയത്തംകൊണ്ടു് കണ്ടുപിടി 
ക്ഷന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്പാം ഇങ്ങിനെ ക്ഷണാന്തരത്തില് 

അന്ൃഥ. ഭവിക്കയാണെങ്കില് അവിവേകികഠം പൂവവാപര 
ചിന്തക്രടാതെ ഭൂമിച്ചു പദാത്ഥ്ങളുടെ ആപധതഗ്രഹണം 
കൊണ്ട് ന്ദിണ്ണുയിക്കുന്നതായ സ്ഥൂലസിദ്ധാന്തവും ശാ 
തത്വവ്യവസ്ഥയും തമ്മില് വൃത്വാസമില്ലെന്നു വരികയി 
ല്ലയോ? 

ഇങ്ങിനെ രണ്ടുപക്ഷത്തില്നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വാദ 
പ്രസ്ഥാനത്തെ സംക്ഷിഫ്ുമായി ഒന്നു നിരൂപണംചെയ്തു 
യാണ് ഈ ഉപന്പാസഖണ്ഡത്തിനെറ വിഷയം. 

ഇന്ദ്രിയാതീതങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ സ്ഥൃലവിഷയ 
സ്വരൂപവിചാരം വഴിയ്ുച ശരിയായി ഗ്രഹിച്ച്' ഒന്നു 
കൊണ്ടും ഇളകാത്തവിധം തത്വനിന്ണ്ണയം ചെയ്യുന്നതില് 
പൂവന്മാരായ ജൂഷികഠംക്കുള്ള പാണ്ഡിത്യം അതൃത്ഭൂതമാ 
യിരുന്നു- പ്രപഞ്ചസ്വരൂപത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിഷ്ഠഷ 
പവം അന്വേഷണം ചെയ്ത് കിട്ടിയ മൂലതത്വത്തെ അടി 
സ്ഥാനപ്പെടുത്തീട്ടാണ്് അവര സവശാസ്രയങ്ങളെയും വിര 
ചിച്ചിട്ടുള്ളതു്'. ഈ പ്രയത്തത്തില് അവക്ണ്ടായിരുന്ന 
ഉപകരണങ്ങഠം പ്രസന്നവും ഏകാഗ്രവുമായ ബുദ്ധിവി 
ശേഷം മാത്രമാണ്. സുൂക്ഷ്മദര്ശനയന്ത്രമോ മറേറാ അവ 
രുടെ ഈ ഗംഭീരമായ രന്നതൃത്തിനു ഫസ്ത്ാവലംബം 
ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു അവരുടെ ഈ 
തത ദരശനതപപസ്സിദധിക്കു ദിവ്യത്വവും ശുദ്ധിയുമുണ്ടെന്നു 

ആ കാലത്തു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഇര സ്വതന്ത്രമായ 
ഉപകരണംകൊണ്ടു് ജഗല്ക്കാരണനിരൂപണത്തിലുംമറവം 
അവരുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഉപായവും സിദ്ധാന്തവും എത്ര കൃത്യമാ 
യിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവക്ട മേല്പ്രകാരമുമൂള, 
ഗണനം ഉപപന്നം തന്നെയെന്നു ബോദ്ധ്യമാകാതിരിക്ക 
യില്ല. എന്നാല് ജ്ഞാന്ദ്ദഷ്ഠിയുടെ ഈ വ്യാപാരം ഒരു 
നോട്ടത്തില് അനുമാനത്തിനന്െറ ജാതിയില് പെട്ടതുതന്നെ 
യെങ്കിലും ലെൌകികവിഷയവിചാരത്തില് പ്രമേയപരാമര്ശ 
ത്തിന്നുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അനുമാനത്തില് നിന്നു അതീ 
ന്രിയതത്വവ്യവസ്ഥാപനകായ്യുത്തില് അതിന്നുളഒ നിമ്മലത 
ഭൌതികവിഷയസ്വരൂപവ്യുല്പന്നന്മാക്ക് അഗോചരമാ 
യിരിക്കുന്നതാകുന്നു. 

വിശദമായ ചേതനുപ്രസരത്തിനെറ ഫലമായ ആയു 
ശാസ്രരതത്വപദ്ധതിയും പ്രതൃക്ഷപ്രമാണത്താല് യന്ത്രസ 
ഫഹായംകൊണ്ടു കണ്ടഠിഞ്ഞി പുതിയ സൈന്സും 
തമ്മില് ഒരിക്കലും യോജിച്ചിരിക്കയില്ലെന്നു സ്ൃഷ്ടമാകുന്നു. 
അനുമാനപ്രമാണത്തെ .,അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു നവീ 
നന്മാരുടെ കേവലം ചര അഭിമാനമാണ്. യന്ത്രസഹാ 
യത്താല് സുക്ഷ്്ത്രരവസ്ത്ുക്കളേപ്പോലും പ്രതൃക്ഷമായി ഗ്രഹി 
ക്കാമെന്നു വന്നിരിക്കേ അനുമാനം പ്രധാനമല്ലെന്നും ആതു 
പല ഘട്ടത്തിലും തെററിപ്പോകുന്നതാണെന്നും ഇവര് വാദി 
ക്ഷന്നതുമുണ്ട് . എന്നാല് യന്ത്രസഹായത്താല് പദാത്ഥ 
ങ്ങളുടെ സുക്ഷ്ചപ്രമൃതി മുഴുവനും ഗ്രഹിക്കാന് സാധികന്നു 
ണ്ടോ എന്നും യന്ത്രികപ്രത്യക്ഷംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രപഞ്ച 
സ്വരൂപബോധം പുണ്ണ്ണവും പ്രതിഷ്യിതവും തൃഫ്ലികരവുമാ 
.യിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ശാസ്ര്രരചനയ്ക്ക്കാവശ്യമായ മൂലത 
ത്വവ്യവസ്ഥാപനം നിവഹിക്കുന്നതിനു ഒടുക്കം അനുമാന 
ത്തെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ലയോ എന്നും 
പ്രത്യേകം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്ട് . 

പൃവാചായ്യുന്മാര് പ്രതൃക്ഷവിരുദ്ധമായ അനുമാനത്തെ 
ഒരു ദിക്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതൃക്ഷപ്രമാണഗമ്യ 
മായ പദാത്ഥസ്വരൂപത്തിന്െറ സ്ഥുൃലഭാഗങ്ങളെ അടി 
സ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബുദ്ധികൊണ്ടനുമാനിച്ചു' സൂക്ഷ്മസ്വഭാവ 
വിവേചനം ചെയ്തി ശാസ്ര്രതത്വവ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യിരി 
കമന്നു എന്നു മാത്രമേ ഉള, ബാഫ്യൃപ്രപഞ്ചത്തില് കാണ 
പ്പെടുന്ന സ്ഥൃലസുക്ഷ്മങ്ങഠം, ശീതോഷ്ണ്ലങ്ങറം, മൃദുകഠിനങ്ങം 
തുടങ്ങിയ ദ്വന്വങ്ങഠം ഏതു പദാത്ഥത്തിനെറയും പരമാ 
അുപ്രമാണമായ അംശത്തിലും സമമായിത്തന്നെ വ്യാപിച്ചി 
രിക്കുന്നുണ്ടെന്നു അവര് ബുദ്ധികൊണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ജഇന്ര്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രം യന്ത്രസഹായം ക്രടാതെ അറി 
യപ്പെടുന്ന പദാത്റസ്വഭാവങ്ങളില്നിന്നങ്ങൊട്ടനുമാനിക്കു 
ന്നതും യന്ത്രം വഴിഷ്മു പദാത്ഥങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്ലാവയവങ്ങളെ 
പ്രത്ൃക്ഷമാക്കീട്ട പിന്നെ അങ്ങോട്ടു ബുദ്ധികൊണ്ടുതന്നെ 
അനുമാനിക്കുന്നതും തമ്മില് പ്രയത്തത്തിന്െറ ജാതിയില് 
വൃതൃസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഫലാനുഭവത്തില് 
രണ്ടും സമമായിരിക്കുന്നതേ ഉള്ള. ശാസ്ര്രരചനയ്മ്യാശ്രയ 
മായിരിക്കാനുമള യോഗ്യത രണ്ടു മാശ്ലൃത്തിനും ഒരുപോലെ 
തന്നെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് രണ്ടു ക്രട്ടരും പ്രതൃക്ഷത്തെ 
വിടുന്നില്ല; അനുമാനത്തെ സ്വീകരിക്കു തുമുണ്ട്. ഒരു 
കൂട്ടരുടെ പ്രതൃക്ഷവിഷയം കേവലം ഇന്ദ്രിയങ്ങറംക്കു പ്രവേ 
ശിക്കാനപ്റതയുള്ള പദാത്ഥങ്ങളുടെ ബാഹൃസ്വരൂപമാണ്. 
മറേറ ക്രട്ടര് യന്ത്രസഹായത്താല് വിഷയത്തിന്െറ മേല് 
മുടി ഒന്നു തുറന്ന് ഉള്ളില് കടന്ന് അവിടെവച്ചു ഇന്രിയങ്ങ 
ളെക്കൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി അതിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു; 
ഇങ്ങനെ അവരവക്ക കണ്ടുകിട്ടിയ സ്വഭാവത്തില്നിന്ന് 
അതിന്നടിയിലേക്കു രണ്ടുകൂട്ടരും ഒരു അനുമാനയാത്രചെയ്യു 



ന്നതുമുണ്ട് ; ഇത്രമാത്ൂരമാണു വ്യത്യാസമുള്ളത് . ഗ്രഫീ 

ക്കുന്ന രീതിയിചം (00 49180൩) വ്യവഹാരപ്രകാരത്തിലും 
(12൭0) ഇവക്കു ഗണ്യമായ ഒരു വൃത്യാസം വേറെ 

യുമുണ്ടു് . 

ഒരു വസ്തരവിന്െഠ സ്വരൂപത്തില് അടങ്ങിനിപ്ലയന്ന 
ഉപാദാനവസ്തുക്ദ്രൈ യന്ത്രസഹായംകൊണ്ടും മറവം വിട 
നുംചെയ്തു പരിശോധിക്കുകയെന്നതു നവീനവിജ്ഞാനപ 
ണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു അഭൂതപൃഠ്യമായ പ്രതൃക്ഷപ്രകാരമാ 
കുന്നു; അനുമാനപ്രമാണത്തിന്െറ സഹായംക്രടാതെ_. 
പലദിക്കിലും ഉപമാനം, അത്ഥാപത്തീ മുതലായ ഇതര 
പ്രമാണങ്ങളുടെ സംബന്ധം ക്രടാതെ__മേല്പ്രുകാരമുള്ള 
വിഭക്തഗ്രഹണം ന്ിവഹിക്കാവുന്നതല്പ. അവയവിയായ 
ഒരുദ്രവ്യത്തിലുമര അംഗ: രള മേല്പ്രകാരം വേര്പെടുത്തി 
അറിയുന്നതോടുക്രടി സ്പ൪ശരൂപരസഗന്ധങ്ങളെക്കൊണ്ട് 
അവയ്യുകഛതമ്മികുളമ വൃത്യാസത്തെയും അറിയുന്നു. പിന്നെ 
ആ അംശങ്ങ0ംകഴ പ്രത്യേകം പേരുകളും വിനിയോഗവും 
കല്ലിക്കുന്നു. അവയുടെ പരസ്സരസംയോഗ വിയോഗതാരത 
മ്ൃങ്ങഥം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമഭേദങ്ങളെ പ്രത 
ക്ഷാനുമാനങ്ങളാല് കണ്ടറിഞ്ഞു” അതാതിന്നു ചിതമായഭാഷ 
യില് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ പദാത്ഥങ്ങ 
ളിലുള്ള ഉപാദാന്ഭൂതങ്ങളെ ദ്രവ്യരൂപേണ (കാര്ബണ്, ആ 
ക്ലിജന് ഇത്യാദി) ഗ്രഹിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കയും ചെയ്യുന്ന 
രീതി നറീനന്മാരുടേതാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. ഇതു 
ഗ്രഹണവ്യവഹാരസെരകയ്യമുള്ളതും ദംഗിയുള്ളതുംതന്നെ. 
പ്രാചീനന്മാരുടെ പദാര്ത്ഥസ്വരൂപവിഭജനക്രമം ഇങ്ങി 
നെയൊന്നുമല്ല. വെവ്വേറെയിരികകന്ന ദ്രവ്യങ്ങംക്കോരോ 
ന്നിന്നും സ്വന്തമായ ഒരുരൂപമുടെ. ന്നും എത്രതന്നെ നിഷ്ഠ, 
ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചാലും ഒരുദ്രവ്യത്തിലുള്ള ഉപാദാനവസ്ത്ര 

ക്കറംക്കു മറെറാന്നിലുള്ള അതുകളോട്ട് അത്യന്തം യോജിപ്പു 
കൂളതായിക്കാണുകയില്ലെന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി 
കൊണ്ടു” ഒന്നു മറേറതില്നിന്നു വൃത്ൃസ്തമായിട്ടേ ഇരിക്ക 
യുള്ള എന്നും പൂദ്യാചായ്യന്മാര് നിണ്ണൂയിച്ചിട്ടുണ്ട് . നവീ 
നന്മാര ഈ പരമാരത്ഥം അടുത്തകാലത്താണു സംവദി ച്ചു 

തുടങ്ങിയതു് . ഗുരുത്വം, ലഘുത്വം, മാന്ദ്യം, തീക്ഷ്ണത, 
ഉഷ്ണം, ശീതം, മുദം കഠിനം ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗുണം ഒരു ദ്രവ്യ 
ത്തെ മറെറതില്നിന്നു വേര്പെടുത്തുന്നവയാണ് . ഈ 
ഗുണങ്ങഠം ട്ൂട്ടാകെ ഇരുപതുക്രട്ടമായിക്കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടു 
ണ്ടെമ്കിലും ഇവയുടെ സംയോഗതാരതമ്യനിരൂപണംചെ 
ന്നതായാല് അനന്തമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദ്രവ ) 
ത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മുടെ 
ഇഞാന്നേവ്രിയങ്ങഠംക്ക ഗ്രഹിക്കാനും കമ്മേവ്രിയസഹായ 
ത്തോടുക്രടി വേണ്ടപോലെ പരിശോധിക്കാനും സാധിക്കു 
ന്നതാണ്. ഇന്രിയങ്ങഠംകമമക ബോധക്രിയാശക്തികളുടെ 
പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിയുടെ വികാരത്തെ അടിസ്ഥാ 
നപ്പെടുത്തീട്ടാണു മേല്പറഞ്ഞ ദ്രവ്യഗുണവിഭാഗം നിവ 
ഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് . ഇന്നഇന്ന ഉപാദാന്ഭൂതങ്ങളുടെ 
സംയോഗത്താലാണ് ഇന്നഇന്ന ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നതു 
എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു പറകയാണു നവീനുവിജ്ഞാനത്തി 
നെറ സ്വഭാവമെമ്കില് ഇന്നഇന്നഗുണങ്ങളുടെ ഇന്നിന്നുപ്ര 
കാരത്തിച്ുള്ള സമവായസംബന്ധത്തിനെറ പഥലമായിട്ടു 
ണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ജന്നഇന്ന്ര്രവ്യമെന്നു പ്രാചീനന്മാ൪ 
കണ്ടുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ തീക്ഷ് ണതയും വിചാ 
രത്തിനെറ നിഷ്ടഷവും മനസ്സിന്െറ നിമ്മലതയും നിരന്ത 
രമായ പരിശ്രമവുംനിമിത്തം പൂഠ്യാചായ്യന്മാരുടെ ഈ 
ദ്രവ്യൃഗുണവികല്ലവിജ്ഞാനം സുപ്രതിഷ്യിതമാകുന്നു. ന 
വീനന്മാരുടെ യന്ന്രപ്രത്ൃക്ഷപൃദ്യകമായ ദ്രവ്യസമവായ 
പക്ഷവും പ്രാചീനന്മാരുടെ ഗുണസമവായപക്ഷവുംതമ്മില് 
നിരൂപണമ്രമത്തില് അത്യന്തം വൃതൃസ്തമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. 
എങ്കിലും ദ്രവ്യങ്ങാംക്കാശ്രയ്രൂതയായ പ്രകൃതിയെ സംബ 
ന്ധിച്ചെടത്തോളം ഈ വൃത്യയാസം പ്രയോജനമില്ലാത്തതാ 
ങ്; പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ പരിണാമത്താലുണ്ടാവുന്ന ഫലാ 
നുഭവവും അഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചമൂലകാരണമായ 
അവ്യക്തം അല്ലെമിരു പ്രകൃതിസാംഖൃശഃസ്രപ്രസിദധമായ 
ഗുണസാമ്യം തന്നെ. അതില് ഈ ജഗത്തില് കാണമ 
ടുന്ന സവ്ൃഭാവങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി ലയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു 
രണ്ടുപക്ഷക്കാക്കും സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇന്രി 

& മലയാളരാജ്യം? വിദശേഷാല്പ്പതി 

യഗ്ാഫ്യങ്ങളായ വിഷയസ്വഭാവം മുഴുവനും ആ ബീജത്തി 
ലുണ്ടല്ലൊ. വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജഡസ്വദാവമെന്നപോലെ 
ചേതനസ്വഭാവവും അതിലണ്ടു. അതിലെ ജഡാംശത്തെ 
മാത്രംഗഫിച്ചു ചിലര് ജഡമെന്നും ചിലര് അതിലെ ചേത 

നാംശംമാത്രം ഗ്രഹിച്ചു ചേതനമെന്നും ഉല്ലേഖനംചെയുന്നു- 
നവീനന്മാര ജഡഭാവത്തെ നോക്മുന്നുവരായിട്ടാനുകൂാണ 
പ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിയിലുള്ള ജഡ്ധാവയവങ്ങളുടെ സമ്മേള 
നത്താര ആവിഭവിക്കുന്ന ചലനം മുതലായ ചേതനധമ്മ 

ളെ കായ്യുരൂപേണ അവര് നിട്തു്റയിക്കുന്നു. കാലദേശാ 
ഭികഠം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പരിണാമ വിശേഷത്താല് പ്രകൃ 
തിയുടെ ഉപാദാന ൨സ്ത്ക്കറംക്കു രൂപാന്തരപ്പാഫ്തിയുണ്ടാകു 
മെന്നു ഇവര് കരുതുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നു. അങ്ങിനെയു 
ണ്ടായാല്തന്നെ അതു പിന്നെ കണ്ടുപിടികകാമെന്നും 
പ്രകൃതിഗതമായ ഉപാദാനും മുഴ വനും ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തു 
പല വഴികഠംകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കകയം മറവം ആവാ 
മെന്നും അഭിമാനിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ ചേതനമായി ഉല്ലേ 
ഖനം ചെയുന്നവര് അനന്തമായ ശക്തിവൈചിത്ര്യം 
അതിലുള്ളതായിക്കരുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരികല് കാണവപ്പെ 
ടുന്ന ഉപാദാന്ഭൂതങളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും മറവം 
പിന്നെ മറെറാരു വിധത്തില് കാണദപ്പുടുമെന്നും ഒരി 
ക്കലും ഇതിന്െറ സ്വരൂപവ്യവസ്ഥാപനം ശക്യമല്ലെന്നും 
നിണ്ണ്ണയിച്ചിരികകന്നു. പദാത്ഥങ്ങളെ വിഘടനം( ൧൩ ടല) 

ചെയ്തു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാദാനാംശങ്ങളെ മാരോ 
ദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിലയില് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നുവ്ഫന്മാ൪ 
കാലദേശാദികളാല് അതേ ദ്രവ്യത്തില്തന്നെ വരാവുന്ന 
മാററങ്ങളാല് അവ്യുല്പന്നന്മാരാകയാല് അവരുടെ പദ്മ 

ത്ഥസ്വരൂപബോധം എപ്പൊഴും ഏകദേശവ്യ:പിയായിരി 
ക്ഷന്നതേ ഉമ. 

പരമാത്ഥത്തില് പ്രകൃതിയെന്നതു്' കാണപ്പെടുന്ന. 
പദാത്ഥത്തിനെറ എത്ര ചെറിയ അംശത്തിലും ൨ ് യാപിച്ചു 
കിടക്കുന്ന ജഡവും ചേതനവുമായ രണ്ടംശത്തിനും ക്രൂടിയ 
ഒരു പേരാകുന്നു. നിഷ്ഠൃഷത്തില് ജഡവും ചേതനവുമായ 
രണ്ടംശം പ്രകൃതിയിലില്ലയ ഒന്നുകില് ജഡം അല്ലെ്കില് 
ചേതനമെന്നു ഗ്രഹിച്ച്” വ്യവഹരിക്കാ൯ വിരോധമില്ലാത്ത 
ഒരു തത്വമാണ് പ്രകൃതി. വ്യവഹരിക്കുന്നവരുടെ ബുഭ്ധി 
യുടെ പ്രവേശം പ്രകൃതിയുടെ ജഡത്വത്തെ ആധാരമാക്കി 
വെച്ചുംകൊണ്ടായാല് അവരുടെ ബേ.ധത്തിന്' വിഷയ 
മായ അതു് ജഡമായിത്തന്നെ ഇരിക്കും. നേരേമറിച്ച് 
ചെതനമായി ഗ്രഹിച്ചുംകൊണ്ട്ട് പ്രപഞ്ചസ്വരൂപനിരൂപ 
ണത്തിന് പുഠപ്പെടുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയില് പ്രകൃതി ആനന്ദി 
ലയില് പ്രകാശക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു. ജഡ്വാദത്തെ അടി 
സ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രകൃതിയെ ““മാററര്?? എന്നും ചേതന 
വാദത്തെ ആസ്പദമാക്കി അതിനെത്തന്നെ;സ്റ്റിരിററ് ?അല്ലെ 
ങ്കില് 4 ഫൊര്സ്? എന്നും രണ്ടു വിധത്തില് ഗ്രഹിച്ചു വ്യ 
വഹരിക്കാവണ്ടല്പൊ. രണ്ടുപക്ഷത്തിലും പ്രമൃതി ഏകരൂ 
പിണിയത്രേ: സൈ൯സും നമ്മുടെ ശാസ്രരഭാഗങ്ങളും തമ്മി 
ലുള്ള ഈ ഗ്രഹണദേദത്തിനും വ്യാഖ്യാനദേദത്തിനും പ്രധാ 
നകാരണം ഇന്ര്രിയപ്രത്യക്ഷവും യന്ത്രപ്രത്യക്ഷവ്യമായ വിഷ. 
യഭ്രേദമാകുന്നു. എന്നാല് ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷഭേദംനി 
മിത്തം കാഠ്യത്തിനെറ പരമാത്വഥത്തിന്' വല്ല വൃത്യാസവു 
മുണ്ടാകുന്നതല്പ. ഭൂമി സ്ഥിരമാണെന്നും സുയ്യയ൯ ഇളകി 
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഒരു പക്ഷക്കാര് പറയുന്നു; വേറേ 
ചിലര് നേരേ മറിച്ചും പറയുന്നു. രണ്ടു ക്രട്ടരും ഗണിതം 
കൊണ്ടു് നിള്ത്ൂയിക്കുന്ന ഗ്രഫണകാലവും മറവം അനുഭവ 

ത്തില് ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപക്ഷക്കാരും പ്രപ. 
ഞ്ചത്തിനെറ മൂലാധാരമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരൊററ പ്രമ 
തിയെത്തന്നെയാകയാല് അവരുടെ വാദരിതിയും വിഷയര 
ചനയും പ്രയോഗസ്വരൂപവും ഒന്നിനൊന്ന് യോജിക്കാതെ 
വരുമെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഫലത്തില് ഒരിക്കലും വിഷമസ്വ. 
ഭാവമുണ്ടാകുന്നതല്ല. 

ഈ വിധത്തില് പ്രാചീനന്മാക്ടം നവിനന്മാക്ടം പ്ര. 
പഞ്ചത്തിനെറ ഫേതുസ്വരൂപകായ്യങ്ങളെ വിമരശനം ചെ 
യ്യുന്നതിന്നാധാരമായിക്കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി ഒന്നുതസൊയാ 
ണെന്നും ഫലാനുദവത്തിലും ഇവര് ഒന്നിച്ചു ക്രടുന്നണ്ടെന്നും 
വന്നുകൂടി. ശ.സ്ര്രനിമ്മാണാത്ഥം സ്വീകരിച്ചിട്ടുളള തപ 

1 1 

൦ മി 
ി 

ഛ്” 



4 മലയംളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി: 

പാദനപദ്ധതിയില് മാത്രം ഇവക്കു തമ്മില് യോജിപ്പി 
ല്ലെന്നുകൂളതും തീച്ച്യായി. ശാസ്ര്രങ്ങളുടെ മൂലതത്വങ്ങം 
ക്കാധാര്രഭൂതമായ അംശത്തെ സംബന്ധിച്ചുളള വിമര്ശ 
ത്തിന് തത്വവദദ (ലവിംടറലി്റുമെന്നും ശാസ്ര്രനിരൂപിത 
ങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങളുടെ റിയോഗപ്രുകാരങ്ങംക്കടിസ്ഥാന 
മായിക്കല്ലിക്കപ്പെടുന്ന രചനാവിശേഷത്തിന് തന്ത്ര 
(ഭവിണെലിമെന്നും ഈ സൈന്സിനെറ വ്ൃയവസ്ഥാപനക്രമ 
ങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിച്ചനുഭവിക്കാനവകാശപ്പെ 
ടന്ന ഇങ്ങേ അററത്തെ പ്രയോഗപ്രകാരങ്ങളെ സംബ 
ന്ധിച്ച നിരൂപണാംശത്തിന്' കല (4൧)എന്നും ഈ കല 
യുടെ പ്രയോഗത്താല് നമുക്കണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖരൂുപമായ 

ഫലത്തിന് അനുഭവമെന്നും പേര് പറയാവുന്നതാണ് . 
ഈ അനുഭവം ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മൂന്നംശത്തിനും “കരടി 
യുള്ള ഒരു പേരാകുന്നു ശാസ്രമെന്നുള്ളതു്. പ്രാചീനന്മാക്കും 
നവീനന്മാക്കും ശാസ്രമൂലതത്വം ഒന്നുതന്നെ; ഒടുക്കത്തെ 
ഫലവും അവക്ക് സമംതന്നെ. നട്ടവിലുള്ള. ശാസ്രൂരചനാ 
വിശേഷശക്തിയിലും പ്രയോഗപ്രുകാരത്തിലും ഇവക്ക്' വൃ 
ത്യാസമുണ്ട്. സൈന്സിനെറ ഗതിയിലുള്ള ഈ വൃത്യയാ 
സത്തിനു കാരണം പ്രപഞ്ചമൂലപ്രകൃതിയെപ്പുററിയുള്ള ഗ്ര 
ഹണഭേദമാണെന്ന്' മുമ്പെ പറഞ്ഞുവല്ലൊ. പ്രയോഗം 
അല്ലെങ്കില് കലാഭാഗം ഭിനാരീതിയിലായതിനല്്' പല കാര 
ണങ്ങളമുണ്ടു്. ലോകരംഗത്തില് ഏററവും പുറത്തു വന്നു 
കിടക്കുന്ന ജീവിതപ്രകാരദ്ദദം ളും ദേശകാലങ്ങളും ആ 
കന്നു കലയുടെ സ്മ്ഖ്യദായത്തെത്തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശക്തി 
കറം. ദേശകാലനിമിത്തങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഈ 
മൂന്നു ശക്തികളുടെ വകയായി മുമ്പുള്ള എല്ലാവിധം പ്രയോ 
ഗങ്ങളും വളരെ വളരെ വൃതൃസ്തരൂപത്തിലായിട്ടുണ്ടെന്ന 
ത്രിന്നു സംശയമില്ല. ഈ വൃത്യാസം എന്നേക്കും ഇങ്ങിനെ 
തുടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. കല.ഭാഗത്തിലുള്ള ഈ മാററ 
ങ്ങളെക്കുണ്ടിട്ടു' ശാസ്ര്രതത്വങഠം മാറില്പ്യോകുന്നു എന്നു തോ 
നുന്നതള് വെവുതെയാണ് . ഇങ്ങിനെ തെററിദ്ധരിച്ചു പറ 
യുന്നത് കേവലം ബഹിമ്മുഖന്മാരാകുന്നു. 

ടം ലി 

ടു 6 

ചി 
00-40 

ടട; ചോദിക്കുക. ് 

ക 

ബഫ്മവിദ്യാ എന്ന 
നൂഠറഠിഎട്ടു' ഉപനിഷത്തുകറം. 

മലയാളം പരിഭാഷ. 

പ്രസാധകന്മാര്, 
ഴി ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം. 

രാജാ കെമിക്കരാവക്ക്സ് 

ആല മു് 

എല്ലാവിധത്തിലും വിദേശത്തുനിന്നും വരുന്നവകളെക്കാളും ഗുണകരവും ഉപയോ 

മിതമായ വിലയ്മുക്ച വിറവവരുന്നു. 

വിധത്തില് ഞങ്ങളുടെ പക്കല് തയാവണ്ടു്. 

എന്നാല് പ്രയോഗപദ്ധതിയില് മാററംവരുത്തണമെ 
ന്നുള്ള നിര്ബ്ബന്ധം ജീവിതഗതിയില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നതും. 
ദേശകാലങ്ങഠംനിമിത്തവുമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്ടല്പൊ. ഈ 
നിര്ബ്ബന്ധത്തിന്െറ ശക്തി ശാസ്ര്രരചനാപദ്ധതിയില്ക്ൂടി 

വ്യാപിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. അപ്പ്യോഠം ഇങ്ങിനെ 
സൈന൯സിനെറ തത്വവ്യവസ്ഥാപനക്രമത്തിന് വ്യത്യാസം 
ആവശ്യമായി വരും. ഈ ആവശ്യം നവീനുന്മാരംഗീകരി 
ചിട്ടുളളതാണ് . സൈ൯സെപൈപ്പൊഴും മാറിപ്പോകുന്നതാ 
ണെന്നും അങ്ങിനെയാണു വേണ്ടതെന്നും ഇവര് വിചാരി 
ക്കയും അഭിമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാചീനന്മാക്ക് ഈ 
നിര്ബ്ബന്ധം ഒട്ടും ബാധകമല്ല. ജീവിതഗതിഭേദത്താലും 
ദേശകാലങ്ങഠംനിമിത്തവും കലകഠംക്ക് എരൂതന്നെ മാററം 
വരുത്തുന്നതും ആവശ്യംതന്നെയെന്നു അവര് സമ്മതിക്കുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു് ശാസ്ര്രവ്യവസ്ഥയ്യു മാററം വരുത്തണമെന്നോ 
വരുമെന്നോ ഉമൂള സിദ്ധാന്തത്തെ അവര് നിഷ്േധിക്കയും 
ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയെ ജഡമെന്നും ചേതനമെന്നും വിദിന്ന 
രീതിയില് ഇരുക്രട്ടരും ഉല്ലേഖനംചെയ്ത്ു പുഠപ്പെട്ട ദിക്കിലു 

ണ്ടായ വൃത്യാസംനിമിത്തമാണ് ഇങ്ങിനെ പക്ഷഭേദമുണ്ടാ 
യത്ത് . കാലദേശനിമിത്തങ്ങളാല് ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഉപാദാനസു 

ക്ഷ്ലാണുക്കഠം ഗുണംകൊണ്ടും സംഖ്യകൊണ്ടും വൃത്യാസത്തെ 
പ്രാപിക്കുന്നതാകകൊണ്ടു' അവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 
നിരൂപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകഠംക്ക് നിത്ൃത്വം ഉണ്ടാക 
യില്ല. ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഉപാദാനങ്ങളില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഗുണങ്ങളെ അവലംബിച്ചു രചിക്കപ്പെടുന്ന തന്ത്രങ്ങളില് 
ഈ അനിത്യദോഷം ഉണ്ടാകാനുവകാശമില്ല. ഈ വിധ 
ത്തില് ശാസ്രരം, തന്ത്രം, കല, ഫലം എന്നിവയെ്പുററി 

പ്രാചീനനവീനരീതികളില് കണടപ്പെടുന്ന ഗ്രഫണദേ 
ദത്തെ വിമര്ശിക്കുന്നതു ഒട്ടും ലഘുവായിട്ടുളളതല്ല. വിദ്വാ 
ന്മാരുടെ വിചാരശക്തിയെ ഈ ; വിഷയത്തിലേക്കഭിമുഖമാ 
ക്കിത്തീക്ദന്നതിന്' എന്െറ ഈ ഉപന്യാസം ഉപകരിക്കു 
മെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ടു; 
ി 

ഗപ്രദവുമായ എല്ലാത്തരം മെഴുകുതിരികളും ഞങ്ങളുടെ ഫാക് റററിയില് തയാര്ചെയ്ത് 

ഒരിക്കല് പരീക്ഷിക്കുക. 

ക്രടാതെ കസ് തൂരി, പച്ചക്കര്പ്പൂരം, കുംകമപ്പു, ഗോരോചന, ചന്ദനത്തിരികഠം 

മുതലായ വിലയേറിയ സാധനങ്ങളും ആവശ്യക്കാരുടെ ഹിതാനുസരണം കൊടുക്കത്തക്ക 

14419. (1൨൦ സില! "7705, ൧100൦). 

റ 

ക്രടുതല്വിവരമറഠിയേണ്ടവര് എഴുതി 

മര് 
പി നനന 

റി 

അതിരസകരമായ 

റാ വല ക റാ. 

ഞങ്ങളുടെ ക്യറേറ് ലാഗിന് ആവശ്യപ്പെടുക. 

മാനേജര്; 
ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം. 



മലയാളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രത. 

ചിരട്ടക്കയില്. 
ട്ട്ട്ടുട്ട്ടട 

(പുത്തേഴത്തു രാമമേനോന്൯) 

. മേലയാളരാജ്യത്തി""ലേക്കു “ചിരട്ടക്കയി"ലായാല് മതി 
'യാകുമോ എന്ന ശമ്യ്യവകാശമില്ല,. മലയാളത്തിന്െറ 
കീതിതി ചിരട്ടക്കയിലില് കൊള്ളാത്തതാണെങ്ടിലും, ചിരട്ട 
ക്കയില് മലയാളിക്കു കൊള്ളാത്തതല്ല. കവത്ത ആനയുടെ 

വെളുത്ത കൊമ്പുപോലെ, കവൃത്ത കുരുമുളകില് നിന്നു വെ 

ഉത്ത കീത്തി വളത്തിയതാണു കേരളം. ലോകത്തിന്നു മുഴ 
വന് എരുവുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത കേരളം ഇപ്പ്പോഠം എരവായ 

ജീവിതത്തില് കിടന്ന് എരിയുകയാണെങ്കില് ആ എരിച്ച 
ലിന്നും പൊരിച്ചദിന്നും പുറത്തുള്ളവരെ പരാതിപഴഞ്ഞിട്ടു 
പ്രയോജനമില്ല. തേങ്ങകാട്ടി ലോകരുടെ താങ്ങനുഭവിച്ചി 
രുന്ന മലയാളി ഇപ്പ്യോഠം മറവള്ളവ൪ മറഞ്ഞുനിന്നു “തേങ്ങ 
കാട്ടു"ന്നതു കണ്ടുകണ്ടു തേങ്ങിക്കരയുകയാണ് . കുരുമുക 
കൊടുത്തു 4കൊല്ല്"മുളക കൊള്ളുന്ന കൊള്ളരുതാത്ത കയ്യ്യ് 
കയും കണക്കുമില്ലാത്ത കൈനഷ്ടങ്ങ0ംക്ദ കാരണമായി. 
ച്രില് പിടിച്ചാല് ചങ്കരച്ചാരും ചക്രശ്വാസം വലിക്ക 
യില്ലേ? വേണ്ടതു വിട്ടുകളഞ്ഞു വേണ്ടാത്തതു വിളിച്ചുവരു 
ത്തുന്ന വഷളത്വമാണു വലിയവരെപ്പ്യോലും വ'ഷമിപ്പിക്കു 
ന്നതു്. 

ചുണ്ടത്തു വെള്ളിക്കരണ്ടിയോടുക്രടി ജനിംഷ്ന്ന 
തില് ഭൂമംതുട്ഡിയപ്പോഴാണ് കയ്ക്കില് ചിരട്ടക്കയിലോടുക്ര 
ടിപ്പിറന്നുവന്" പിന്മാഠേണ്ടിവന്നതു് . ചുണ്ടത്തെക്കരണ്ടി 
യേക്കാഠം കയ്യിലെ കയിലാണ് . ഒന്നു വെള്ളിയും മറേറതു 

ചിരട്ടയും ആയാലും, കയ്യടക്കവും “ക്രറടക്കിവും ക്രടിയതു് . 
ചോദിനുപുറത്തു പിറന്നവ്'രേയും ' “മാളികപ്പുറത്തു ജനിച്ച 
വരേയും പിറവിപ്പെരുപ്പം പറഞ്ഞറിയിക്കാതെ പരന്മാ 
രുടെ പാരമ്പമ്മുത്തില് പരമായി ഭ്ൂമിക്കുമ്പോഠം പലരും 
പരിഭവിച്ചേക്കും. ചുണ്ടത്ത് , രോമംപോലും നേരംനോ 
ക്കാതെ ഛ്ലീത്തിനോക്കാത്ത ഇക്കാലത്തുണ്ടോ വെള്ളിക്കര 
ണ്ടിയെ വല്ലവരും വെമ്ളരിവെച്ചു പൂജിക്കുന്നു. ശീമക്കാ 
രുടെ വെള്ളിക്കരണ്ടിയെക്കാഠം മലയാളക്കാരുടെ ചിരട്ടക്ക 
യിലിന്നു കായ്യുപ്രാഷ്ളി രും. കാളനിലും, ഓലനിലും, പാ 
ലിലും, തൈരിലും മാത്രമല്ലാ, കുമ്മായക്കലത്തിലും കുള്ളി൯ 
കൂടത്തിലും ചിരട്ടക്കയിലുകഠം കീളക്കാതെ കളിക്കുന്നു ! 

ത്യാഗബുദ്ധിയോടെ തുടങ്ങിയ ധമ്മം ചിലപ്പ്യോഠം രാ 
ഗവദ്ധനയ്യുച്ഛം വഴിയാകുന്നു. കേരളത്തില് കുഴക്കം കടന്നു 
ക്രടിയതു കേവലം ഒരു “കൈത്തെറവ"”കൊണ്ടാണ്'. ചിരട്ട 
ക്കയില് കയ്യ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു കേരളം ചിരട്ടയെടു 
ക്കോണ്ടിവന്നില്ല. ചിരട്ടക്കയ്യ്യുയക്കയും :വെള്ളിക്കരണ്ടി ക 
ടിക്ക'യുംചെയ്തുപ്പോഠം കടിച്ചതുമില്ലാ പിടിച്ചതുമില്ലാ"തെ 
കഷണിക്കേണ്ടിവന്നു. കാടുവെട്ടി, ഓടുവെട്ടി, വെള്ള 
വെട്ടി, വെള്ളം കണ്ടു്? എന്ന കടംകഥ കേരളത്തിന്െറ 
സാരസഥ്വസ്വമായ കേരത്തെക്കുറിക്കുന്നതാണെമ്കിലും ആ 
കറി” കേരളത്തിനെറതന്നെ 4:തലക്കറി??യാകുമാവ് ആരോ 
കറിച്ചിട്ടതാണ് . കാടായ ചകിരിയും, $മഓട.യ ചിരട്ടയും, 
വെള്ളയായ കഴമ്പും, വെള്ളമായ രസവും നാളികേരത്തിനു 
കളതുതന്നെ. എന്നാല് വെള്ളമ.യ സമുദ്രവും, വെള്ള 
യായ മണല്പ്രദേശവും, ഓടായ കരുപ്രദേശവും, കാടായ 
വനാന്തരങ്ങളും കേരളത്തിന്െറ കിടപ്പില് ക്രമമായി കാണ 
പ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. മുക്കണ്ണ്ുനായ നാളികേരത്തിന്െറ 
ഒരു കണ്ണ്ണ കണ്ടകോലുകൊണ്ടു കുത്തിത്തുകച്ച് ര്ധപ്പ്യോഠം 
പുറപ്പെടുന്ന “കഴ്ണ്ണുനീ൪? നാം കണ്ണ്ണടച്ചുകുടിക്കുമ്പോഠം, ലററ 
രണ്ടു കണ്ണുകളും നമ്മുടെ “കണ്ണില് ചോരയില്ലായ്ക്ക?്? കണ്ടു 
കുണ്ലിതപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആരറിഞ്ഞു? ചിരട്ടയുടെ കക്കശത്വം 
കണ്ണ്ണിലോളം കടന്നിട്ടില്ലെന്നു കാണാത്തതാണു കഷ്ടം. 

ഒരു ചിരട്ടക്കയിലില് എത്ര കൊള്ളു മെന്നു കൊളുളരു 
താത്തവ൪ “കൊള്ളിവാക്കു'പറയുമ്പോഠം. 4ഒരുചിരട്ടക്കയില് 
എന്തിനു കൊള്ളു കയില്ലാ? എന്നു കൊള്ളിച്ചു ചോദിക്കു 
ന്നവ൪ കുറയും. കൈയില്ലാത്ത ചിരട്ടയും നല്ല “കൈ 
ബ്യ"മുള്ളതാണെന്നു *ചിരട്ടമാങ്ലിയുടെ കായ്യത്തില് കണ്ടുക്ര 

' കന്മാരില് പലക്കം കൈയില് ചിരട്ടയുണ്ടു് . 

ടയോ$ “ചിരട്ടമണ്? മൂസ്സപോലും കഥിച്ചിട്ടുള്ളതു “ചിരട്ട 
മാങ്ങ? മാഫാത്മ്ൃയമേറിയതാണെന്നാണ്. 4ശീമപ്പിക്കഠം? 
ക്ഷാമം ക്രടാതെ കിട്ടിവരുന്ന ഇക്കാലത്തു “ചിരട്ടമാങ്ങ, 
ചിരട്ടയിലിട്ട് ഉപ്പു'പുരട്ടിയ കഴ്ണ്ിമാശ്ങക്കീററാണെന്നു കഥി 
ക്കാതെ കഴികയില്ല. “കപ്പും സോസറം” അതെടുത്തു നിര 
ത്താന് “ഒപ്പും ലാസവം" പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെ്ിലം, കഴി 
ക്കാനുള്ള കണ്ണ്ണിമാങ്ങയെ അന്നും, ചിരട്ടയിലാക്കാതെ കഴി 
ക്കാമായിരുന്നു. അന്നത്തെ, മണ്പാത്രം ഉളേളാരുംം 
പൊന്പാത്രം പൂണ്ടോരും, മാങ്ങാക്കീറിന്െറ മാഹാത്മ്യം 
തേങ്ങാക്കിറിലാണെന്നു തീര്ച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 

കയിലാവാത്ത ചിരട്ട ചില ദേവന്മാക്കക്രടി കൈയി 
ലായിരുന്നു. കപാലി ചിരട്ടക്കൈയനല്ലെങ്കിലും കാപാലി 

ചില ദേവ 
ന്മാരെ ഇന്നും ചിലര് ചിരട്ടകൊണ്ടു പിരട്ടുന്നുണ്ട് . “തേങ്ങ 
കാട്ടുന്നതു തെങ്ങുള്ള രാജ്യത്തില് അസംഭവ്യമല്ലെത്കിലും 
പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായേക്കും; അപ്പ്യോഠം, ചിരട്ടകാട്ട 
ന്നതു എത്ര അധികം അധികപ്രസംഗമാവണം. എന്നാല് 
ഒരക്ഷരം പ്രസംഗിക്കാതെ ഈ അധികപ്രസംഗം ഇന്നും 
നിലനില്ക്കുന്നു. അകമല അയ്മപ്പുനും പെരുമല 
ശാസ്ത്രാവും തേങ്ങയില് താല്ലയ്യമുള്ളവരാണട് . എന്നാല് 
അവരെ തേങ്ങ കാട്ടി കൊതിപ്പിച്ചു ചിരട്ട കൊടുത്തു തൃഷ്ി 
പ്പെടുത്തുകയാണു പതിവ്വ്. (അവിടെ ഉടയ്യചഛന്ന നാളികേ 
രത്തിനെറ കഴന്മു ഉടയ്യുച്ഛന്നവക്ദ എടുക്കാം. ചിരട്ട അവി 
ടെത്തന്നെ ഇടണമെന്നു നിര്ബ്ബന്ധമണ്ടു്.) ഭക്തന്മാര് 
മുട്ടിഷ്യ്ഛന്ന തേങ്ങ ആ ദ്ദേന്മാരുടെ കൊതിമുട്ടിയ്യ്ചന്നു. 
അവര പൊട്ടിഷൂച്ഛന്ന തേങ്ങയുടെ കഴവ്പെടുത്ത ചിരട്ട കൊ 
ടക്കുന്നു! ചിരട്ടയാണത്രേ ഭേവന്മാക്കിഷ്ഠം. ദേവന്മാരുടെ 
ഇഷ്ണാനിഷ്ടങ്ങറംക്കു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാണത്രേ മ.നദണ്ഡം! 
കാമ്പു കളഞ്ഞാലും അകക്കാമ്പില് കമ്പം കലരാത്തവ 
രാണു ശാസ്ത്രാപ്രഭൂതികഠം. 4:എല്ലാവരും തേങ്ങയുടയ്യു്ഛ 
മ്പോഠം ഞാനൊരു ചിരട്ടയെങ്കിലും ഉടയ്യേ,ണ്ട്റതു വേണ്ട 
താണെജ്ിലും തേങ്ങയുടച്ചു ചിരട്ടകൊടുക്കുന്ന കൈ കടുത്ത 
കൈയുതന്നെയാണ് . 

കഴമ്പിനെ കാത്തുകിടക്കുന്നവനാണു ചിരട്ട. ആ 
ചിരട്ടയ്യുച്ഛ ഒരു കൈയയക്രടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണു :ചിരട്ടക്ക 
യി"ലാകുന്നതു് . തന്െറ മൂന്നു കണ്ണുകഠംകൊണ്ടും ശത്രുക്ക 
ളുടെ വരവിനെ നോക്കിനില്ക്കുന്ന ചിരട്ട, തന്െറ ദേഹം 
കഴടിച്ചല്ലാതെ ആരെയും അകത്തു കടക്കുവാന് അനുവദി 

ക്ന്നില്ല. ഫാ! എന്തു ധമ്മധീരത! എന്തു കൃത്യനിഷ്ഠ! 
അമൂൃതോപമമായ ആഹാരപദാര്ത്ഥത്തെ അത്ഥലാഭംക്ര 

ടാതെ കാത്തുനില്ക്കുന്ന ചിരട്ട, അതില്ന്നിന്നു ഒനം അനു 
ഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന പറഞ്ഞാല്, പചിച്ചതിന്െറ പാകം 
നോക്കുന്ന ഭാവത്തില് ആഹാരത്തിന്െറ ആദ്യഭാഗം മുഴ 
വനും അനിയന്ത്രിതമായി അനുഭവിക്കുന്ന അടുക്കളക്കാര് 
അവിശ്വാസം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചേക്കാം. യഥാത്ഥത്തില്, 
ചിരട്ട, നാളികേരക്കഴമ്പിനെ മുഴുവന് ആവരണം ചെയ്തിരി 
ക്കുന്ന ചിരട്ട, അതില്നിന്നു ഒരംശംപോലും അലങ്കാരത്തി 

ന്നായോ, ആഹാരത്തിന്നായോ, ആത്മരക്ഷയ്യ്രായോ അംഗീ 
കരിക്കുന്നില്ല. ചിരച്ഛയുടെ അകവും പുറവും “ചിരട്ടമയം? 
തന്നെയാണ് . സമ്പത്തിന്െറ സമ്പക്കം സാധാരണക്കാരെ 
സാഫഹഡസികളാക്കും. ചിരട്ടയുടെ നിഷ്ട്യാമകമ്മം നിമ്മലവും 
നിരന്തരവുമത്രേ. 

സമ്പത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു സാഫസപ്പ്െടാത്തവ൪ 
ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്. കനകം കൈവന്നാല് കൈമ 
ടക്കാത്തവ൪ കുറവാണ് . ചിരട്ട, കഴമ്പിനെ തേടിപ്പിടിച്ച 
തല്ല. ചിരട്ടയില് കുഴമ്പു വന്നുചേന്നതാണ്് . ചഷിരട്ടയെ 
വിട്ടുപിരിയാതെ, ചിരട്ടയോടു പറഠിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുവാ 
നാണു കഴമ്പിന്െറ കാതലായ കരുതല്. എന്നാല് 
4“കൊട്ടത്തേങ്ങ'യാകുന്നതുവരെ, ചിരട്ടയും കഴമ്പും ക്രടി 

ന് ഴറാത്തും - 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

“എനിയ്യ്ഛ വേണ്ടെന്നും? “ഞാന് വിടില്ലെന്നും? മത്സരി 
കന്നു. ആ യുദ്ധത്തില് നാളികേരത്തിനെറ നീരുവറവന്നു." 
ഒടുവില് ചിരട്ടയ്യ്യകത്തുമള ബന്ധവും ബന്ധവുമില്ലാത്ത 
“തേങ്ങ? കിടുകിടെ കിടന്നു കുലുങ്ങുന്നു. അന്നും ചിരട്ടയും, 
ഭാവഭേദമില്ല!! 

“മുഖത്തു കരിതേയ്യുക്ച്ന്നതു ആ;ക്ഷേപാഫറമാണെങ്കിലും 
കരിതേച്ച നിലത്തു മുഖംനോക്കിക്കാണുന്നതു് അനാശാസ്യ 
മല്ല. “കരിവേഷ ത്തിന്നുപയോഗിക്കന്നേ കരിയും, അമ്മാളു. 
വിനെറ അധവില്മാല പണിയുമ്പോഠം “തട്ടാന്? ഉപയോ 
ഗിക്കുന്ന കരിയും ചിരട്ടക്കരിയാണെങ്കില് നമ്മുടെ ചിരട്ട 
ക്കരി എന്തുപകാരിയാണ് ! ചിരട്ട കത്തുമ്പോഠം അതു് 
അയ്യോ??? എന്നു ശബ്ദിക്കന്നതും *“ചിരട്ടപ്പുഠം" കണ്ണുനീര് 
ഒഴുക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുള്ളവര് പരയ്യ തീദ്വിടിച്ചാല്, ഉള്ളില 
ഒളവര്മമ്ഒ രുകി ഉറക്കെക്കരയുന്നതു ഓക്കമായിരിക്കും. യമഭ 
ടപടലികഠം കോപിച്ചുംകൊണ്ടടിപിടിയെന്നു പറഞ്ഞെ 
ത്തുംമ്പാഠം?? ഉണ്ടാകുന്ന പിടിയും വലിയും അനുഭവിച്ചിട്ടു 
ളവരില്ലെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടാകയില്ല. മരണത്തില് 
ശരണപ്പെടാത്തവ൪ കാലനെക്കണ്ടു കണ്ണനിറല്ച കണ്ഠം 
പൊട്ടിക്കരയുന്നതുപോലെയാണത്രെ തീപിടിക്കാന് താമസ 
മുള്ള “താമസമൂത്തി"യായ ചിരട്ട ആളിത്തുടങ്ങിയാല് ആവ 
ലാതിപ്പെട്ട് അലവന്നതു് . 

തേങ്ങാമുറിയില് തേങ്ങയെ 
വെച്ചു് ആദരപൃവം കത്തിക്കുമ്പോറം, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ 
വേനല് ചൃടേററ പാശ്ചാത്യനന്െറ “പുമുഖം"പോലെ, നാളി 
കേരത്തിന്െറ “വെള്ള? വാടിക്കരിയുന്നു. അപ്പ്യോഠം, ഗോമ 
യത്തില് മയങ്ങിമറിയാതെ നിന്ന ചിരട്ടയ്യക്ട, ആ ഉരഷ്ടാവും 
ഭാക്ഷിണാത്യ നിര സുയ്യോഷ്ടാവു” എന്നപോലെ, ഒരു തണു 
പ്പില്ലായ്ക്കയാണു തല്്രാലമുണ്ടാക്കുന്നതു്. കഴമ്പും കഴമ്പും 
കരടി കത്തിവേവുമ്പോഠം അടുത്തവനും ആശ്രിതനുമായ 
ചിരട്ട “തൂല്യദഃഖ"നായിത്തിന്നില്ല. അയല്പക്കക്കാരന്െറ 
ആപത്തുകളില് ആഹ്റാദിക്കുന്നവ൯ അചിരേണ അതിലും 
വലിയ ആപത്തില് ആപതിക്കും; നിവികാരനായി നോക്കി 

നില്ലയന്നവന് തനിക്കു വന്നുചേരുന വിഷമഘട്ടങ്ങളില് 
നിസ്സഹായനായിബ് ഭവിക്കും; അനുഭാവം കാണിക്കുന്നവന് 
കാണികളാല് സമാശ്വസിക്കപ്പെടും; അയല്പക്കുക്കാ 
രന്െറ ആപത്തുകളില് അവനെപ്പോലെതന്നെ ആകുല 
പ്പെടുന്നവനാകട്ടെ, ആദ്യന്തം ആപത്തൊഴിഞ്ഞവാനായി 
ത്തീരും! 

എന്നാല് ഇത്രയും കഠിനനായ ആ ചിരട്ടതന്നെ 
ആദ്യത്തില് വളരെ മൂദൃവായതും ആസ്ധാദ്യമായതും ആയ 
ഒന്നായിരുന്നു. നല്ല വെള്ളക്കാരന്െറ ശരീരംപോലെം 
ശൈശവത്തില്, ചിരട്ടയും വെളുത്തു തുടിച്ചതായിരുന്നു. 
ആ ചിരട്ട നുള്ളിയാല് നുള്ളേല്ൃത്തക്ക വണ്ണും “തൊലി 
ക്കനം” കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. അന്ന്, നാളികേരത്തിന്നകത്തള് 
ആആ മനോഹരമായ ചിരട്ടയല്ലാതെ ചിരട്ടസ്ത്ുകത്തു കുഴമ്പു 
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അകത്തു കാമ്പു ക്രടു.തോവമാണു്', ആ 
കാവ്മുറച്ചുവരുന്തോവമാണ്, ചിരട്ടയൂക്ക കാഠിസ്തവും കരടി 
ശ്രടി വന്നതു. സമ്പത്തില്ലാത്ത കാലത്തു മനുഷ്യര് അനുക 
ബ്വാപരവശരും മുദലഹ്ൃദയന്മാരുമായിരിക്കും. അന്ന് ഏതു 
അധമ്മവും, അവരെ വേദിനിപ്പിക്കം. സമ്പാദ്യംക്രടുന്തോവം 
തൊലിക്കനം വദ്ധിച്ചുതുടങ്ങും. ഒട്ടവിരല് ധനികനായ മനു 
ഷ്യ൯ മുറിച്ചാല് മുറിയാത്ത?” ചിരട്ടയെപ്പ്യോലെ കണ്ടി 
ച്ചാല് കണ്ടപ്പെടാത്ത നിഷ്ടരണ്ടകനായിബ് ഭവിക്കുന്നു. 
തന്നെക്കൊന്നല്ലാതെ തന്െറ സമ്പാദ്യത്തില് കൈവെയ്യു 
വാന്, ചിരട്ട പൊട്ടിച്ചല്ലാതെ കഴമ്പെടുക്കുവാ൯ പറഠറാത്ത 
തുപോലെ, സമ്പാദ്യക്കാര൯ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 

ഇത്ര കാഠിന്മൃമുമ്ള ഈ ചിരട്ടയും, ഏതു കശ്ശെ 
വേറയും ഹ്ൃദയാന്മഭാഗത്തത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൃദുല 
മായ സ്ഥാനമുമ്ളതുപോലെ, ഒരു സന്ധിപ്പാടുണ്ട്. അതു 
കണ്ടുപിടിച്ചാല്, കത്തിയുംവേണ്ടാ കരിങ്കല്പംവേണ്ടാ,വെവം 
കൈധിരല്കൊണ്ടു കുത്തിയാല്ത്തന്നെ ചിരട്ട മുറിഞ്ഞു 
പോകും. ഏതെക്കിലും ഒരു വിഷയത്തില്, അല്ലെങ്കില് ഒരാ 
ളൂടെ അടുക്കല്, അതുമല്ലെങ്കില് ചില സന്ദഭത്തില്, പിത്ത 
ക്കന്മാരുടെ ചക്രവത്തിയും ധാരാളക്കാരനായ ദീപാളിപ്രളവാ 

കുന്നതു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതാണ് . “ആകാശം അധഃ 
പതിച്ചാല്" കരടി അശേഷം ക്രസാത്ത ചില ധൈധയ്യശാലി 
കഠം ഏതോ ചില ചില്ലറ സംഭവംനിമിത്തം അബലകളെ 
പ്പോലെ തേങ്ങിക്കരയുന്നതു കാണാം. ഈ പുറമേകാണുന്ന 
കാഠിന്യൃത്തിന്നും പിശുക്കിന്നുംധീരതയ്യൂച്ഛമെല്പാം ഒരതിരുണ്ട് . 
അതു വെളിപ്പെടുത്തുകതന്നെയാണു ചിരട്ടയും ചെയുന്നതു . 

പകന്ന്' അരിക്കിഴി 

[ചി 

ഉടയ്മ്യാത്ത നാളികേരം കയ്ക്കിലെടുത്തു നാളികേരത്തിന്െറ. 
മ്മം” സന്ധിസ്ഥാനം--കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പ 
തുക്കെ വല്ല കോലുകൊണ്ടും ഒന്നു തട്ടിയാല്, മുറിച്ചുവെച്ച 
പോലെ, അതു രണ്ടു മുറിയായിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതി 
ന്നുള്ള സ്ഥാനം അറിയണം. അസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശക്തി 
പ്രയോഗം ആപല്ലരമാകുന്നു. സ്ഥാന്ഭ്ൂംശമാണു സ്ഥാനി 
കഭ്യെക്രടടി ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതു് . 

കൊംച്ചനായ തച്ചനും അച്ചനായ തച്ചനും ചിരട്ടയി 
ലാണു കൈയിലാക്കുന്നതു്. ആശാരിക്കൊന് ചിരട്ട 
“ക്കയിലുകുത്തി' പണി പഠിക്കുന്നു. മുത്തച്ചനാശാരി കഷി 
ലുകുത്തി കാലം കഴിഷന്നു. പണി പറഠിക്കുന്നവനും “പഠി 
ച്ച പണിക്കരാ“യവനും പണിയുന്ന പണി ഒന്നുതന്നെ 
യാണ് . വാദ്വാക്യം രണ്ടാംശൈശവമാണെന്നതള്്' എത്ര 
പരമാര്ത്ഥം! മനുഷ്യ൯ പ്ൃഠപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെയാണ് 
ഒടുവില് ചെന്നുചേരുന്നതു്. ചിരട്ടക്കയില്കൊണ്ടു തുട 
ങ്ങിയ ആശാരി ചിരട്ടക്യിലില്തന്നെ ചെന്നവസാനി 
ക്കുന്നു. തച്ചനും “പെരുന്തച്ചനും തമ്മില് വദിപ്പവ്ൃത്യാ 
സമല്ലാതെ വശ്ശ്വ്യത്യാസമില്ല. തച്ചന് ജീവജാലങ്ങറംക്ക 
പ്രത്യേകംപ്രത്യേകം ആലയം ന്നിമ്ധിക്കുന്നു. പെരുന്ത. 
ച്ചനാകട്ടെ__സകലനിയന്താവായ ജഗദീശ്വര൯__ജീവജാ 
ലങ്ക ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞുക്ൂടുന്നതി നള്ള ലോകമാകുന്ന 
ആലയം നിമ്മിക്കുന്നു. സ്തൃഷ്ടിക്കുമുനു് എപ്രകാരമോ, 
അപ്രകാരംതന്നെ പ്രളയത്തിന്നു പിമ്പും. 

ചിരട്ടക്കയിലിന്െറ ്രിര്ു്* വായിക്കുന്നതു വലിയ 
സദ്യൃകഠം വരുമ്പോഴാണ് . വലിയവരെ അറിയേണ്ടതു 
ചെറിയതുകൊണ്ടല്പല്ലൊ. കല്യാണവും, മാസവും, സദ്യയും, 
സത്രവും സംപ്രാപ്യമാകുമ്പോഠം, കണക്ക കുറിക്കുന്നു 
്യേദ്ധനനായ കുട്ടിപ്പട്ട്"രായാലുംവേണ്ടില്ല, ആശായ്മ അവ 
സാനിച്ചതുകൊണ്ടു കരയുന്ന കരയിലെ ആശാനായാലും. 
വേണ്ടില്ല “ചിരട്ടക്കയില് എണ്ണും ഇത്ര"? എന്നു മറക്കാതെ 
കുറിക്കാതിരിക്കയില്ല. ചിരട്ടക്കയിലേ! ന്ദിന്നെ നിത്യവും 
ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മലയാളിയുടെദാരില്ലം വദ്ധിച്ചുവദ്ധിച്ച്, 
നിന്നെ വല്ലപ്പോഴും പിലപ്പ്യോഠം കടംകൊണ്ടു കല്യാണംകഴി 
ക്കുന്ന കടുംകഷ്യോടുക്രടിമാത്രം കാണത്തക്കുവട്ല്്ും മലയാളി 
കഠംതീരെ്ഖാട് ഠക്കയുന്മാരായിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. പണ്ടു ഛി 
രട്ടക്കയിലിന്നു കുടിലിലും കൊട്ടാരത്തിലും എന്നും ഒന്നുപോ 
ലെ സ്വാഗതം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കൊട്ടാരങ്ഥം 
ചിരട്ടക്കയിലസ്വേഷിക്കുന്നതു 
മ്ബോഠം മാത്രമാണു. കാലം കടമംപ്പെടുത്താത്തവയാണു. 

കുടിലുകഠം. കൊട്ടാരങ്ങറംക്ം അധിടമത്തെ പരിഷ്കാര 
കോലാഫലത്തിന്നും, ചിരട്ടക്കയിചുകളെ എന്നെന്നേഷ്ട,, 
മായി ബഫിഷ്ടുരിശഒന്നതിന്നു സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ. 
യാലും കുല്യങ്ങാത്തൊരു കുടിലുകളേ! നിഅറംതാന്ഭാഗ്യവാ. 
ന്മാര൪?. വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുപ്പാതെ ചെറിയ ചെടികറം 
കൊടുംകാറേററര കടപ്ുഴങ്ങി വീഴാറില്ല ഉയല്യയില് ഉയരം 
മാത്രമല്ല താഴ്ുയുച്ഛളള കാരണംക്രടി കലന്നുകിടക്കുന്നുണ്ടു് . 

ഇന്നുളളവര്, ചിരട്ട, കയ്യ്യിലെടുക്കവാന് ചൊടിച്ചാലം 
മാഠത്തേറവവാ൯ മടിക്കാറില്ല. കുഡ്റ്യായാടടുക്കുകളില് കുടു 
ഒഥിനില്ലയന്ന ചിരട്ടക്കഷണം വേഷപ്പുക ച്യയില് പക 
നിപ്ലുന്ന ഇന്നത്തെ പരിഷ്ക്രാരിയെ പല്ലിളിപ്പിക്കുന്നു. 

മഹാസത്രങങറഠം നട 

പ്രിണ്ണ്ൂാക്കു തീനി? എന്നു പരിഫസിച്ചപ്പോറം പല്ല 
കടിച്ചെത്തിയ പഠങ്ങോടപ്പുണിക്കര്, ശീമക്കാരമന്റ 
“വിസ്ലോത്ത്?? നാട്ടുകാരന്െറ പിണ്ണ്ാക്കിനെ കുപ്പാ 
യം ധരിപ്പിച്ചതാണെന്നു ധരിച്ചപ്പോഠം തല താനേ 
താഴ് ത്തിപ്പ്യോയി. അല്ലയോ ചിരട്ടക്കിടാവേ! നിന്നെ മഹാ 
ന്മാര്പോലും കുപ്പ്ായമദടുശദകഠം എന്ന വ്യാജേന മാറ 
ത്തോറി മാനിക്കുന്നു! അവരുടെ കുപ്പ്ായത്തി നെറ കയ്യി, 
ലെ കുട്ടുക്കിലും ചിരട്ടയെക്കാണുകയാല്, ചിരട്ടക്കയിലായി 
ടടല്ലെങ്കിലും അവക്കും ചിരട്ട കയ്ക്കിലുണ്ടെന്നു കണ്ടുവല്ലൊ. 

നാട്ടിന്െറ നേട്ടത്തെ നാട്ടാശ നോക്കാഞ്ഞാല് ഒടുവു 
ജനരട്ടംതിരിംത്തു തീപൃട്ട്ണ്ടിവരും. കേരം കേരളത്തിന്െറ 
അഭിമാനവ്യം, ആഹാരവും, ആനന്ദവും ആകുന്നു. ചിരട്ട 
കേരത്തിനെറ സാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കയ്യിലെടുത്ത 
ചിരട്ടയാകുന്നു ചിരട്ടക്കയില്. ചിരട്ടയെ പിരട്ടിയാല് 
പിന്നീടു ചിരട്ടയെടടക്കേണ്ടിവരും. ചിരട്ടക്കയില് സകല 
കൈയിലും പരിലസിക്കട്ടെ. ശ്രീപത്മനാഭഗ്വാമിയുടെ 
തിരുനിവേദ്യംക്രടി കനകംപൊതിഞ്ഞ ചിരട്ടയിലാണത്രെ. 
അവിടന്ന് അനുഗഹിച്ചു ചിട്ട സവോല്ലംഷത്വേന വ 
ത്തിക്കട്ടെ. 



7/൦ വീഥി 4൪ മ്ന ൧ ഗല 
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ി ം 2൭൭൦൨ റിദ /ബഠിരെലിടട 1൩ €മണദഥി൦ (ദ്ധട!ം. ലി 

0500-33; 

ന ജഠ2. ട്ടു 27. ൧൧) 

1014 ൨൦ ബിര് ധാം ൧൩൪ ൨ മഥ ൭ യലി- 

1൩0൩00 36010൩ 01 ൨൦ 7070/68െടി0ഥ൭ ായടിവിക്ട, ൨9൦ 

ട്ട ൭ ഉണി 46൦11൩ 1൨൭ ലി! 3ട ൯0 യല] യി യ: 80൧൨ 

100 വധ്യടിം ൭൩0 11൨൭ 1 1ട ൩0, ൭ 105 12 21൨൦ 107686ബ%% 

ദിയ, ൨1011 188 ന്ധ 05൦. 109 090൩൩൭൩058 17 ഒ0ി%- 

൬0൬16660 ലട ടബ്ബ 40 വി! ൨0% വ സ ബോഗി, 

16 ിട ൨൦ ൨൭ ൦ 0:ടെബ% ദമയ 1018 11൨൨൭൦ 62% മൂബ്ധടടെ 

0൨0 ൭00൩൦0 റഖ 105 0 നദണബ്ബ ൮൭൦ 02 10൮ 

ദിിടെ ൧൧0൨. 0൧൦ 000% ൭ 126560 10൮5॥ ൧ പ്പ് 

സല്പ്ിര്൮9൩൭/൨൭ 11902, ൮ ട്ലി്ുചിി ഒട്, ൭ നന്തി 

1ിടിഡമ ഡി, ൩0 0 ഭാവ: 0 ൨൦ ല% 5പിന% 1൮൨ 

൭, ിലരിഷി൨ ദ0ഞ്മര്ദഥ, "൭0- 

൬61൨ 24൮ ബ്ഥ, ത്മ 8൭5), 
ക്ക 

[൮൩൨ 101:ല്വഖ ൧0൪ 

1൨൧൭. 13% യി യ൦ ൭൭൦ 1088 

1൩ ഒലി ഗൃബ്ബ്ധടടെ ൦ മഴ 

2൮01 ഉുലപ്ന൦റി 12 1൨൦ ഉബല്ല[ 

1൦1 0 ആടി 90001൧4102 

വ ൦ വടേ സം. 

1 0൦1൦൦ 1൨൮ ൨൩ ൨൦ ഡറി, 02 

൭ നെല, &2ല൦ 12൨൭5 066൨ ഒ 

ഇഖര്യമി ലിന 12 0൨൦ ലര് 0 

൩൮0, 1൨൦ ൩൭൩ 1൩ ൨൦ 52൦൦ 

6ഥഠേദ 6ഉ69%വ൦ 12890795 1൨ 

ടിം 21൨൧൩ 0ല02൦, ൭൧0 വാം 
026൮910൩ 01 1൨൮൭10 ല്ലോദ- 

0 18 ൩൩൩ ൧൦൩6 1൩ ബ്റബേേ 

൮0%, 1710൩ ലിന ൨൨൭൧൭൦ ഗല 

ഉാറടഭദദടദറി 0 ഒ [ഴെ ലൂബ്ബ്ധടടട ൭൨0. 

ഉദ്ധമാബിടടറി 1 1:൩മൂട ഒ൩0 മബ്ഖ്ഥ- 

ദിക്ടട സടി൦ ൩൭൭ 160൩൦ ൮ 0൩- 

1202 01൨95൦ വ് ഴറി വവ്൦. 13% 

8 ൨൦ ടബ൦ 1൩൦ 1 125 10 106 

ഒഠിമ!(16ര് 11൨൭ 772൪ 90)ു/ സില 

൬6 ൨൭൦൦ ഉു്്നഠറര് 1൩ 00% ൦ 

1൨൭൭ 105 12 1൩49ട1ല, 06101൨ ൨൭൭ 10 ൭ 9ോ4യി൩ ബബ ടഡ്- 

1690 0൩ മറേ ൨ 1൨൦ 1026൮01൨ ൨ 1൦ ൧൦10. 

11൨൦ വാദേ വ് ൮ അലട॥ഒട 1൩ സനടിം പിട, ൨5 1൩ 

1൨൪൦ മേടം ൨ ലി! ബട, ൨൦ 1/൦ 9൩0 സലി ലിബ്ബബ്ബ്ട 1൩% ല്വ്ട 

ടല 1൩ മ ൩0൦09 0 സദലി!5൭൧0൩ കര് ഠ്ബലിട. 

്ജ അര് സ്വടിദ്ട 1൭൦ 70 ദല 160൩൦ ഉഖ൩ഠ- 

21290൩95, റ ൦൦ 20% ജില 1൭ 2660 1 വടി 

(പിട 1൨൦ 1022 ൮ ട്ഥര7൪ 9ളുളിബ്ു 02 4൪4൪ സബിവിലിന- 

1൩൧ ൯൭൦ യം റബ 15 മൂന 0 10൦ മബ്ച്നട% ട൨൨൨ 

00൪൩൦൨൦൭ 15 96൦൩ 100൨ 12൦ 2650124405 ൭5560 2 സഡവടിം 

ദേബ്ലബേദ ൭൩0 റഥ൦9॥10൩0ഖെ ൭0% 00% 12 മസടിഠ ൧. 

ല്ല16൭. 

0൩൦ 1൭% ടട 0൩, ൭൩൪ 029015 21൨൧ മി 07:95 റിദ 

ഉഖലഠ൩൩6േട 00 ൩0% ഠോബ്വ്റ൩ 0 1൨6 ൩൭൭05 0 ൨൦ ദു ൪ 

൫൦ "ബര്ബദിടെ 0 4൦ സേ മട, 0൯൮൧൭ സ്ധടിലപ് ഉല 

വന്സദ൩ടേട ൦൦, ൭൭ 12 0109൩ 0൩ടെ, ല1ഖ൨ളുര് 2 8ല% ൭൩0൪ 

210൨ ൬൮0൭, റി ൨൦ ബ്വ്ല് 1156 ൦ ജോണട 1൨ 11൦ 

601൩0൦ 01 121൨൦ ഖല, ൭൩0 1൨൦ 2011൦ മ ലിറ 0 01൧0 

2. &. ട്വഥടച, ൨. ൧. 

ല് ൭ ചല ല് [സാധ, ൨൦ ഉബ്്ഠ്സദട ൧൦ 106൦ ॥010൨- 

വിം 1൨ 11൨05൦ ലാദധടം 26മിഠഥട ല് (൨൦ പ, ൬൩൨9൧൦ ഒ. 

ജോല മു [66] 0൩% ലിന ദിദാ॥ട ൩0 6൩06 0൦ 8൮7 

115൩ല9. 13020 യ ൨൦ മുഖി 2൮01൦ അബ 10 1൨൮ 

010510, 90% 20 0൮0൭൩3 ൧൩0 02൬ 107 ൨൩, [5 100 

1൧൦ 12 ൦ ദദ്ൃ 101 1൨൦ ഉല്്ഠണ൦1 0 10൩൨൦൦ ൧൨൦ ദിബബദ്നര്ട 

0 22൦ ൭൨01൦൦ ബി മയിലും ലി 0൩ 1൩ ഴി 

ഇ്മ്മടഥിടേ. 1 ൨൩% ൨൧ ൨൦ സ്വടി൧൩ ടി] 0൦ മിന 

൭ സേ്ഥഠഥ 0 ടിയ പിട 1108016൩൭9 11൨൧൭൦ ൧൦ സ്പ 

020ബ്ബധിടെ 101 1 1൨ ൭ ഉബ്വസ്ദമേ. 13൮ യില വലി! 

1൮ ബബട 18 ൨൧% 11൨656 “605” ധി 2ല0് ൮൩0൦0 ര്്ട 

്്ധേടം 0 1൮0൦ 112611: 1 ല്യോല്ു 

ഇ 1൩൦ ൮൨൦ മുല ധാ അഥ 

ലിലി 16൭. 

1൧9൧൦ 15 02൦ ൩10൩൦ 

0റിബറ്ു നി 1ട ഗ്മ ധാ: 

ബറി ൩0൦ ൩0 ൩0൦ ൭2൨ 1 

15 മ൦ 10 500൩0 ൭൩06 ൨ സല 

നനു. 24ഠന-മ-റിദ്യദ 1൨൧൦ ഒ 

ഒല സസമവാ 01 2൭ബലബെ സ്ഥ 

ട്ട ൩0 ഒ ഒട 7൮10൩ 

മട സു ല് ൦ 070168ടിറഇലിട ; 

വന സ്യബിാബെ 18 4൬൨൭൩ ദില 
1 റി. 0൦ യാഡിര് മഖല 

. ഞാ 1൨ 10൦ ൨൦ 1൨0൦ ൨ 

മാവടി 10) 19 റിഴലിഠ്്മബ ൩0൪ 

ലസ ലിനു നിവ 1൩ 13 

യ ട 22൮ ൨൭൭൦൦ നാമാ 10 

ഇണര് 111൦ 2൧൨൦ നാവ്ടടടിേലിട;; 

ല൨9൦ 2൩൦0൦൨ 16൮ ൧20 ഖലം 

േധിവ്ടയ, 11൨9 2൦66൪ ൩൬0 ൦61 

വിടി. ലാ 1൨൮൨ സബബ്(ട 

ല്മള 015001൩4൦0 1 ൨൭9 ൪10 

20% ഠേവ്ഠസധ 10 1൨൦ 86% 

ല് ഭ॥ഒ൩0ഖ൮0ട 0 ൩611൨005 ൧0൪ 

261001 0 ൨൭൦ 000/6ടേടിഠലിട. 119 ൨൭൭൦൭ 00 19 ൦ 

ഇ ദ൭ലേ ൩ ധ്ധവ്ടധ. 13 സബ്ഠ്അലല 1 ൨൮6 12൩ 

ഭഴലയി വേടടെ 1൨൧ 0൨൭൦ ലേി൩൦0 പബവമട 000൦ 12 യന 

൫ ലിദടട 0 “010/6ടടിഠലിട' 1൨ ൨൭൦ ട2ട൦ 0൧ 12൨9൦ സവി! 

1൨൦ ടഖ്ഥ൦ മേര്ിബലിടെ, ൦ ടബ൦ 0761൨01േട, 1൨൦ ടം 00- 

1001: ഒട 1൭ 27/6ടട!0൩൪ 1ഠടടി!. 11൨൦ 265൮ 15 11൨൧ 0൦. 

2101൦ ൪൭ 0൩൦ 2൨01൦ 0051901൦ 10 മൂല സല, 

പല്ല ൨൦ 1൩000൧൧൩ 0 1൩01൧൩ യടി ലട ൮ ട്ധി]ല0% 

0! ടബര്ഴ 1൩൩൦ ഖ്ല്സലടി ഗേസ്ധടടടെ മ മഴയെ ഖല 15 റബ്ബു 

10 ബ്ടം 1൩ വട 1729310൩൦൮. ൨വ്വ്ട 15 ൭൩ 1൩01710൨ 1൨൧ 

൨൦ ധോനി ഖസം ല് ൧൩൦ പ 1൭5 റേബ 40 2൦ 26ഠോ്ടലര്. 

വിട 16ദ0ിട ൮൭ 10 2൭൩01൨൦1: ൮൩൭50൩. "0൨൨ 1ട 11൨൦ 01160 ൨ 

12010004 സ്വടിം മട ൭. ടീ] 2൩ 11൦ 0116൦ ലിദടദടെ ? 

0 ബ്ടം 11൨൦ 01]0ോട 1൨൦ ടദ്0൦ ൭5 1൧ 11൨൦ മേടം 0 001൦൧ 

ടാ, ൧. ഡ്ല്ഘല്പ്ലു 2൨൭൧൨ (൨: യാ്മമ്മ ടായി 1൨ ൧൦ 

29% 1൪0൦ 1൩0 ടാന് ൨ ബ്ന യാന നഴ 

12; 1൨൦ ട0ഠ0യിര് റെ] ൭ 501 0 ലി1-20ധ൩0ഥ൦ടട ൧0 106 

പില 20 120111 ലിം 1 ്രലട ൨ ൨൦ 1൨൦ 
2.9 



2൦ വീഥ്വിമ്യക/മ ു്സ്യന്ന ൧4 ൩൭. 

ിപിിച]്പിപിിടീിടിടിടിടിടിിടിി-ടിപിിിിപിിടിിടിടിടിപിടിടിിടിടിടിടിിടിിടിടിടിപ്ി ചിറി 
| കെകകകകകകക്കകകകകകതതകകെകള് കകകള് എറ്റു 

ആഇ 2൩൨൨. നേ. 
1൦ 1൦മധ്ഴ ൭൧00 0! 1നഗഥഠസണ. 

17൦ ഥ്ഥ /നഗ്് / 7൨7൧൭5 /./0., 
2൭5൦൩൭ 

സു70 ടലറ7ട ൧൧11. 

ഴ് 01.൧൦ ധ്്ുണ ഖധേര് ധ൪ 94 [൪ ട് ൨൪ യ്യ്. 

ചപ്ിടിാ 

ം.ം 

ച്ി 

റ്നണമ 

ലിന ൭ ടാഡ 101 മഠ്വേധിന്൩ള് 1൩0യിഠര്ള്ം; ഒ. ടല: 0 ഒ.ട്പിഠ൩ 

ചകപപ്ട 2൨൧൩. ചര നരം വാട 3൯7 2൨2൧൬൭. 

4 ൭ ദറ്ഡ്്ല്യാഠര് ഷി, ൭ ട്ടഠഠര് [ഠ്ഥ൭, 6 11൩൧ ല്യാദിഠസ ൭ ല്ഘന്സ്സ്ട് 
ട്, ൭ 0ബ്ഡ്്ധി പ ട്ില്യയ/ ദിട്വിലയം ലട ൭ സ്ധ്൩ സ്മി 

൮” ൭ സ്ഥര്൦൩ സ്ഥഗി൭ ഥദന൭. 

മം... ഛം. ഛി. കിം... 

രവ സാ ഡ ഡല 6൫0൨ 1൩ ടലി, 0” ട്വ ൭ സ്ന ഡിസ ചി 
൧ ശഅടേടദസ്/ റ്റ്ധ്ട്ച്ട. 

ക. ക. ക. 

റ്റം (കാ വി൩ തെര. 

സ്ലീം. ഖേ. 

മട 1൦ 1715 അറുധനടന, ദ ടയ, ടേ ൭92൬൭. 

81,22൬ ൧൮൭ 12൧9൦൩൧൩൩൦ 111,775 ൧൨,01412. ൧1:12. 50221422, 

ആന് 

_ക._ക..ക.._ക. ക. .ക._ക. ക. ക. 
11൦ ടട നടിയ 707 ൧ഠ0ഴി്ടണബ്ബ്. 

൦ ലും. ളം. 
ന 6ടെ ൬൩00൦12൦, 96൭൭0൩ 1൮015 0107101൦. 

കം കും കക് കം 

മ്്ും എഎ. ഴൂ കയു. ഷ്യ: ചും ടൂപൂ.ചൂപൂുൂ.ൂ.പു.ൂ.ടൂ.ു.ു:യും ടൂ.യചൂുചൂപൂംൂ.ടുൂപൂൂു.ുുൂ-ു.ു--ുു-ുുുുപു-ു-ു-4ു-ു-ു-ു-4പു-ു-ു-4ു ടൂ ുുംടൂ.ൂ.ൂ.ു.ു-ു-ുപുും 

പീച്ചില് റ്ക്ക്്ട്ടി്ചച് 

10501൬11൩൦ 51നി൦: 5ഡയേടട ഒടടധാലറി. 
11൨൦ ൬൩06 21:47൭01യ൦ ടേ9. 

| ൦07 ൧൩7/0േ/മ൦5 200/47 70, 
ആശം 977 സന്ഥഘലണന, 

റി 46൧77207 97 ല്ണാമ, ) 

റു ത്തസ്മ്ദഗാസനഥ്മം 

റു 
) 

ക ശ് ാപ്പിറേറാ€ംസിന മാ. ി 
ലി ി ി 
ക ലാക്കാളേജിര സമിപം തീരുവനന്തപരം 
ക്. 

കി 

ക് (ദിവസം രണ്ടു പ്രദശനങ്ങം) 

ടി ലോകപരിജ്ഞാ നത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യ൩. തം നവിനുചരിഷ്ക്രാരത്ഥിന്െറ അസ്ത്ിവാര വും ആഷി പ്രശോഭി മന്ന ചല 

ലി നചിത്രംം ഒന്നിനൊന്നു %നാവലിയെ തകം ിചചുകൊണ്ടെ തന്നെ ഇടിക്കുന്നു വ. ശാലയും മനോഹാ ചിത്രങ്ങളും പട 
ക ത്തോട്ടര്രടി ൫ പ്രട ഠ്നേഠും “കമനീയകാഴ് ചക്രം നിശ്ചയമായ അഭിനയചേഷ്യയും, ആധുനികചലനചിര്രപ്പ ടുറ്രഇത്തിലെ, പ്രധാന 4 
ട് നം ങ്ങളാണ് . ഏതാദ്ൃശമയേ ഒരു പ്രദശനുശാലയെ ആരാഞ്ഞു വിദൂരം ഗമിക്കണകെന്നില്ലം വിനോഭവിശ്രമസമ്മിശ്ര നികേത 
റ് 4 മായേ ക പ്പര്പി റേറാഠംസിനീമാ ഇതാ നിങ്ങംക്ക സ്വാഗതമരുളുന്നും ആനന്ദമനുഭവിചകെ! ആഗ്രഹം സഫലമാക്കുക! മുത്തമങ്ങളു.ം 

ടവ. ഉമ്മേ ര്, എ ചിത്രങ്ങറം മാത്രമേ പ്രദമിപ്പി ::കയുള്മും പ്രസിദ്ധികരണ സിനു പററിയ പന്ഥാഠു. ചാമോ തി 

് വിജയം തൃപ്പികരം ഏററവും ആചഷണിയമായ സക്താ കൂടുതല് ചിചരം, കാ്തുൂലം അപ്പട്ഷിക്കണം. 

മാരേജര്ം 

ക്യാപ്പിറേറാഠം സെഷിമ, തിരുവനന്തപുരം. 
കം 

കകക ക കകക കകക .ക.ക കകക കകക. കം ക. കം ക. ക. കം. ക കം] 
റ്റാറ്റാ 



വമി വ്൩. 13൩ ൧ ധ൦ ടമ്മ ൩൦ ൩൦ ടിബി ട്രാലവ്പിടം 

4൩ ടഠ൩൦ 0൩൦ 072൩൩ വല് 1൩ ബി ൦ (ബസി 

൫0യിര്ടെ 1൭0165 11൨൦ല്. 11൦ ദലബബി 1൦൦ (13. 2.) 

ിഠഒട ൩0% ൩൦േടടപ്ധി! ലി ൨ ട്രാഠഠ്ച്ചിട; ൦ 11ഠന0ഡട 

“0൦൦, ൧൦ 13. 8൦, 2൨൦ 13. 1410൦ മര് ധാം 13. 2105. റിഗേടേട 

൩0 ൧൪൭ 0000ലെ ൩6 101: 1൨൦ ട്രാദധ്ലിട[ട 2. 0൮൨൪ല് ല് 

18 12 ൩51൦ 18 0൩൦ സ൩0 0൩ ൩൩0൦5൦ ൨൦ വന ഖട്രാദവേട 

0 ൨6 പ ബാ 1൩൦111 ബലി ഖല 1. 11൦ 19 9660 

10 1൨൭൭൦ ഒല 000 1൩റയിംിളം ല് ൧൦ 100൮ ദലറി 11.൦ 

229ലേേ വ് നടി 132 1% റിഠടെ 20% ൩ 1൨൨ ഘം 3. 2. 

1൨ നനിടി 18 ൭൩ 00000 1119 ൭ 010/6ടെടിഠ൩൪] ൩൧ 25 ഗന 

ലി! വട ൩൦ ൧൩൪ ൧0൩൧0൩ 00 1, ൩ സഠ൦ 11൧൩ ഘു 

13 ൧. 12 ന്ധി ബെല്ല്ടേ, 101 1൩59൩6, 15 ൭ ട്രാംവ്ലി!ട॥ 1൩ 11൨൦ 

ഭീ] 2 10 1൨൭൦1൦ 1 101 2൨൦ ൮൬൩൦൭ ല്ലി ധിടടടെ. 

1൨൦ അലിന 1റിഖ്പിട ൨൭ 12൧൦ 0100൮0 ൨ ൩ ലഡു ടിബി 

06 ഖ്വം 10 ലി 11൨൦ 205 01 (൨൦ 111൦ ഖ0സ്ഥറി ഷ്ഠ വിം വട 

1/6 210 റി വധി!. ൧൧0 1 1൨൭൭ ഗസ [0 0൦ 26ഠേത്ചിട൦ര് ൨൧ 

ബലിം ഒറിറിട ഇലെ 20 11൨൦ നി്ബേടട വ് 1൨൦ 1/൦ പാധ്ഥറര് ൧൭. 

ന്ഖ്ട 1ട ൭ 0൩0൦൭ ൨ നബി ബബ ൦ ബി! 1൦ ലലദ൧. 

൪൯൦൩ യ൦ ഗവേ നാ ടും ടിം, യ 0൨൧0 1൨൧ ല് 1൮൦ 

ക മുങ്ങി ഖലം ൧ ൨൦511 0അ്റിട ൧൨൦ മടം ൨ ൭൩ 10൩0 

0 സ്സടി 101 2൦ റഖനമ 1൨൭5 0600്ബേ൦ ൨൦ വ്ഖടിലിമം ദ്വ്വ്ട 

15 വ് ഠേധട൦ ൭ 7900൩ ലളപ്ിനട॥ 2൦ 1൩൮ഭോയിനല൦ ധട൦ 

(൨൭൦ സില ൨ സയടിം 0൩ 2൦ 0206ടടിഠ൩൭] ടഖ൦- 1214 

0൨ അദബ൦ ബറി ഭ് ഗേബടിറിഒയ॥0൩ 0൩൦ ഷി! 1൦ 1൩൨11൩0൪ 0 

പ 

74: ടീഥ്ല്മ്യച്മ 42൬൩ ൧൩൩൧൧1 

ഡി ൪ 1൩ 120൭ ലി 1൭൭ ൨90൦ 1:00 ൬൦ ഠിോ-0% 

ദയ്ടി൩ 06൦ ൭ 0൩ ൭൩0 ദല 00൧൭, 111 ൩ ര്ധമബമട 

1൦ 100൦൦൩ ബല്ല 90൦ ബറ ൨൨൪ സധടിം അല്യ, സന 

വേം ൧0 1൨0൧൫൩, 26 വട൦ി 0 ബിബ ൦0% 0൨ 1൨൦ ട൭൧൦. 

ടിമി ്ശേടം ൦ 102വ6ടടിറനലിട നിടടം സ്വിം 1 0063 

20 1010൭ 01൮ ഖമ ഭിഥാധിര് യഖലിറ്മ 26൩ 1ഠ0080ല്ാ3 01: 

൨൩ 1൨൧൦ 011ല൦ ൨൧൩0 ൧ ൦ 012൦01: സ്യു 2൩൨ ്ധാഠ0 വടി 

10 1൨൦ 0൧൭൩൨. 

1ഘ ൮൩5൦൩ 0 ൭0ഠ്ബമ്ബ്ധബട 1ട 281മള 01൨൦ 

വനറിട 0 പ! മധല്ഠിഴലട. 0 1പ൦ ൨൦൦ 1൨൭൭ 0൭൦൩ 9 6൩- 

06൮) 101 1൨൦ 2ഗേബ്ുബ്ച്മബ്ബ്ട 0 0820 12൦ എ0ി൭േ ല് ൨൦ 

2൮൩ അടി ൩0 ഷേ  മ്ധടിം ഉബ്്ഠ്നനേ 1200 ൩ 

പില്ലി വ. 1 1ട നം 1൨൭ ൫൨൦ 011൦ ഠഎബി0൩ 

ലട 11501 ലുവനട॥ ല്വ്ട ഡ്ഥധല്പ്പേ ബര്ബ- ദദ്നടിം 

വ്ബ്ടഡിട റ ഡലി!-ഡിടിലട ധ് സ്സടി ടിധിര് ബഖി ൭ 

012 0 വടഠോേധ്ഥും 1. 

11൦ ടിച്യാഥള 01 ൦ ൨൮൦ ൨ ൨൦ റപ്നലലം വ1നടി൦ 18 

0 ൨1൮൮൦ 9൩% 1൨ ൦ 1൨൭൩05 ല് ബിയര് ൩൭ ഡട, 11൨൦ 

12%ല1മുബ ഉയ! ഇറ ൨൦ 0൧ -ബ്൩റിദര് ഖബ0ഥല ൨൦ 1070- 

[ടെടി്ലിട (10൧൫൨ 6൧ നയി 1 ഴം ഞെ). 41 0൨൦5൦ 

1൨൭൦ 0 0-വങ്ചം 1൩ മിര് സിം ൨ ൨൦ 1055154൩ 

ഇസ്സട(ഷ്ധിഥട 1൨൨ ബഥസ്ഥര് 1 ൧ ടേ, ട%ബ്ബബ്ബ്നള 01൧൦ 

020ിടെധ്റിം ഥി 1൨൭ ൦ 06ഠേബ്ഥഇ ഒഴി ൩0൭ 

ഒര് ॥09ലീ% ബല്ല ധ്വ്ട നിം ഒ 20 101 ൮5 വിന൦5% 
10121005ഠ- 

1111: 911 1101. 11141: 27ട സന സട, 
സുചന. 

12 പ്റലിട6ര് 127 140൬3165, ൭൩0 ൭00] ങ്ിന൦൫ 
% 0 0൦ ൧൬൭൮1൪ 

വ്ച്ട നടല്ഥല്ഠന, 1160. 32 1920 4. 0. 
19 1൨൦ 099 ൪ നറ0ര്6൩6൫॥ 110൨5 

1൩ 8902൨ 106. 
0 

൧11൬0൩ റീഥമെട നഡുധ ബദ 
വ് സ്പി്ധം, 

ഇല്ട്രനലി 141൩5: 
വയ 06൪0 1൩00 ധാ 

02 ബ്ന യല വ് 
നെടു 07. 

1 ടബ്ബഡിഠ൩ 6൭5185: 
൫൧11൪ 806൨നഡെ ൮ 

2൮൮ധിദ റബര്. 
12160ഠധട ൭൩൮ മിട; 

1.നന്നിദന 12 ദെ, ധാ 
60000ബിഠദി 1൨ ബിം നദറി൦ 1൩ 
വു, ഗേ, 51, 
014, ഥാ രം. രാ. 

[നല പ് "7൩൦൦: 

ലിഃടടിഠി ൭0൧൮൬ വിഗ്ഡ6െ വ് 
൫൮10 ദിഥടെ, ഒര്0൩0 17 ലി 
ദേട്ടെ 4 നമ൭ധിറഷ11ധി6. 

൭110൦൦ ഖല ഡല 
൧. നഠ0ഴല് ൭001 വ് വല 

6906110൦ ൭10൨ 11൧6 റവി വ് 
11൨൦ 53൦: 

റമി, (൩ ൧൩ ൧ പ്യ൦7, 
0ോനഖ്്സീനള റഴലെ 100 1115ആ- 

1 90൩, 03൩ 10൦ ൯൫0 0൨ ദ്വ 
൨ ഇ 5 0൮17. 

ട്, (/12:1.00 ൧011 പന, 

ല് ശ്രമുലം ഫൈ൯ആടസ് ആന്റ് 
ഫ്ലെവഠ! വക്കുസ്, തിരുവനന്തപുരം. 

വിലയേറിയ പ്രസണ്ടുകറം കൊ 
ടൂപ്പ്യാനും, സ്വന്ത ഉപയോഗകത്തി 
നും വേണ്ട ചിതൂവേലകഠം ഈ 
സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുംവാങ്ങുവിന് 
അഞ്ചു രൂപാ വിലയുള്ളതു” അഞ്ഞൂ 
൨ രൂപാ വിലമതികശ്കം. 

ദന്തം, മരം, ചിരട്ട, കന്നുംകൊ 
നു മുതലായവകഠംകൊണ്ടും, സ്വ 
ളും വെള്ളി തുടങ്ങിയ ലോഫങ്ങറം 
കൊണ്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഛഏൂതുതരം 
ചിത്രവേലകളും, എല്ലാ മതത്തിനും 
ജാതികഠംക്കും ഉപയുക്തമായ വി 
ഗ്രഫങ്ങറം മുതലായതും, വാങ്ങി ന 
മ്മുടെ തൊഴലാളികളെ സഹായ് 
റ. 

പ്രസിഭ്ധി നേടിയ സ്ഥാപനം. ഞ 
ങ്ങളുടെ പ്രടരാമുിയില് സെ പ്ര 
വേശിച്ചുനോക്കുവിന്. 

ഞങ്ങളുടെ, മിനുസ കടലാസില് 
100 പടങ്ങളോടുക്ൂടി തീത്രിട്ടുള്ള 
ക്യാററിലാഥു" എട്ടണം സ്റ്റാമ്പ് ആ 
യച്ചുതന്ന് വാങ്ങി നോക്കുവിന്. 

ി വേലകളിലോ, സാമാനങ്ങളിലോ 
വല്ല മാററവും, വൃത്വാസവും കാണു 
നുധെങ്കില് വില തിരി കൊട്ട 

കൊക്ളാമെൊെന്നുറ റ 
19. 17 ത്തു ക. ന്നു പ്പ പഠയന്നും 

൧. ലിചഫം ൨ ഡോ ൧ റബര് 1൩ ലിവ്ട 13൦0, ഡി! ളിഡം ദയ ചാ 106൪ 0 ഡേ സാലിന്നദ്ധടിപിം 



2/൦ 4ീഥ്ലമയമ/മ /൪മ മന ൧ നല. 

| 
| 

്ലിക്ലേ7മനിട- സ്റ ൂ (൦5:൧൨. 43, 0. 24 ശ്ന മ് ബ്ല, 

11011 21171110 4 00. 1), 
1111 ലവ ച്കസ്്ത്അമട, 

€ 
ര് 
ര് 
ഴ് 
[, 

4 
5128115112 9110, 12. ഠ്വ: 1700% 0൧12 ടു [ന 

1910 ട, 114212. 1915 1 

ക ല് ് 
ശം. | 

ടു ഇ ളള യ 
ടു ടട ട് 4 ത - പ യ്,ട്ടടട ര് 
“ട്ട് ഉ ചളു ല് 4 
പി. ന് ച കളി [ര ച ക്ട ടുമട € 
പ പത ല ശു് മ ലജ ര് 

പി. ക ഃ 
ള്; കാ 
ട് ന്) പ 50 
പ്. ജു ൮ ല്ല 
ടട ട്ട ട്ട ട ചട്ട ര് 
നലം. ല് ൪൭ ലല ആറ് ) 

[7 എ ട്ട 4 
റ് 1! മഥ ഃ 

ഥ് // സ്ഥല 0 
$€ 
[; ൫011൦5 10 1൨൦ 0ഠഴലന൩നടവ് 

മഠ 1ചിഡലുട 1:00. 

താമസ് സ്ത്റീഫ൯ കവ്ചനി പ്ലിപ്യം, കൊല്ലം. 
ഇവിടെ, ഏററവ്യം പരിഷ് കൃതരീതിയിലുമ്ള യന്ത്രസാമഗികളടെ സഹായത്താല് മറവള്ളവയേ 

അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല് ബലമുള്ളതും എന്നാല് രൂക്കം കുറരുകൂളതും താധികം വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും ഇരട്ട 
യാനമാക്കളളത്ുമായ മേച്ചില് ഓട്ട്, കാഠേറാട്', കഴ്ട്ണാടി ഓട്ട്, ക്രമ്പോട്ട്, സീലിംഗ് ഓടു, പൃമൂലഖാട്ട്, മു 4 
തലായ പലതരത്തിലുള്ള ഓടുകളും, പല വലിപ്പത്തില് ഉളൂ കുഴലുകറം. പുചട്ടികഠം, മുതലായവയും ച്ചെയ്ത | 
വില്ലൃപ്പെടുന്നുണ്ട്. 

വിലവിവരത്തിനും മറവം നേരിട്ടോ കത്തുമൂലമോ ആവശ്യപ്പെടുക. 

അട്ട ലാത്ത ി 

11൨൦൦൦ & 

! 170107 7/ഠിട,9ധി൩. 

ച ന ഷി. 

ദാ ധ്പീല്ദയദിമ വ്വ. 

ല് വവ്ം 1.0൩ ൧൩൫0 1//ലിദു ലിമ 

111ഡട372:൭റ 7 ൦ലിഠിു 0൩ 41൨൦ 

65 (0൭.5! 

1111 1൭) വപ 10 

പിറ്പന്ി്ലക്ട, 

2007 [പേ 200/ 70 

വഫ [ദ്കമളിനള 1:90 

2/൦ ൧൧൪2൨൭ 79 മ്മ, 

ലു. 

ഉംകിട 1൩ദ11ടംഗ്ട പ് 

110107 ൧. ൦ടടടഠനിടെ & ച 
 ഉക്കട ഠം മി॥നാഠിലിട ം! കോട. 
ടലിലട്ട ം! 1:1൦0൦ഥിംചി ൫൦൦005 
൧.1 നമി: 0 1൮7ടെ, [.യീനി.. 

മേബ്ടം 06170 1:00. 1:00. 1:00. 

൧ 4൫601715 00% ധ് 1.15. ളു 
കകാരം ടാക് 

ന്ധ ഡം സ്ന സ്ധധ്തനസ ന്ത 
൧4202/ 5൭൧: ബ് /൪്അമ 177/൭൭ 07955, €)2//07. 



ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുകള ഭാരതീയവനിതാലോകം. 2/൭ ടിഥ്ല്മ്യപ/മ ൭ മ്ന ൧ അധല* 

തിരുവനന്തപുരം വിമന്സുകാളേഷജി 
ലെ ട്യൂട്ടഠായിരിക്ചമ്വോം ഗവമ്മേ 
൯൨ സ്ത്രാളര്ഷിപ്പില് ഉപരിപഠനത്തി 
നായി ഇംഗ്ലൂണ്ടിലേക്ക പോയിട്ടുള്ള. 

മിസ്സ് മേരിമജാണ് ബിം ഏ. 

മിസ്സിസ്സ് ഗെരരിശമ്മണ്്ണി എം. എ. 

മലബാറിലെ പെണ്പള്ളിക്കൂടങ്ങ 
ടെ ചീഫ് ഇന്സ്റ്റെക് യസ്സ. 

മംഗലാപുരം കാളേ, പ്രിന്സിപ്പാം ഥി: ചിം കെ. 
ചേഠവൃുരിന്െറ പര്തിലം പ്രസിദ്ധനായ അപ്പനെ 

ടുങ്ങാടിയുടെ പത്രിയുമംയ ശ്രീമതി സുഭദ്രഅമ്മ. 

സുപ്രസിദ്ധവി$ഷി ടം ദേശഭക്തയമായ ശ്രീമതി കമലാദേവി സധൂലോക 

കേരളത്തിലെ ഒ.നാമത്തെ വ മഹിളാസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു” നീവ-യില്നി ന്നും തി ടിച്ചെത്തിയംപാഠം പണ്ഡിതമോത്തിലാല്നെഹ് വവി 

നിതാവക്കീലയേ മിസിസ്പ് ഭത്താവായ ശ്രിമാന് ഹാന്ദ്രനാഥചതോപാറ ദ്ധ്യാധ സ്വീകരിക്കന്നതു”. ന്െറ ഭാഗിനേയിയം അലഹബാദ്ടി 
ഡ് $ ലി റു ഡെ ത്തെ വനിതവേക്കീ 

അന്നാചാണ്ടി എം. എം ബി.എല് ലെ ആല്യട ി ലുമായ, 
ശ്രീമതി ശ്യാമകമാരിനെഹ് ൨. 
ഏം വു: എല് എല്ം ബി, 

പം 

ത്തു ഴ " ഏണാക്ഷിയെപ്പോലെ 
കകാച്ചിഗവമ്മേന്൨ സ്ല്രാകര്ഷിച്ചോറടു 

ക്രടി മദ്രാസ് ക്വീ൯മേരീസു” കാളേ. 

ജില് പഠിക്കു ന വി. ഐ. പായ 

തി എന്ന ബ്രാ്മണയുവതി. 

മി 

നി യടി നിര്മ 
മിസ്സ് ണളിനിതുക്കു”ദ് . 

ഭാരതീയനാട്ടകലയെ പുനരുഭ് ിക്കന്നതിനയി സ്വജീ 
വിതം സമര്പ്പിച്ചിടടള്ള ശ്രീമതി ഏണാക്ഷി 



2/൦ 17൧/മ ൮൦ പന്ന ൧ ൩൩0. 

പ്രസിദ്ധരായ ചില ഭാരതീയര്. 

ഡാകട൪ ആനിബെസള്വ മദാമ്മ 
സുപ്രസിദ്ധപ്രകൃതിശ സ്പുമഞ നായ സഃ ജഗഥീശചന്ദ്ര:ബാസും തുടങ്ങിയ തിയേംസഫിക്കാ൪ 

അദ്ദേഹത്തി ന്റ പത്തി ം. ലോകഥുരു എന്ന വിശ്വസിച്ചു 

വരുന്ന ശ്രീ. കൃഷ ണമൂത്തി. 

൨൫--കൊല്ലം മൂന്മു തിരുവിതാംക്രറിലെ യ നിം എഞ്ചിനീയറിംഗുവി ദഗ് ഭ്ധനും സൂസമ്മ 

ഭിവം൯ലിയായിരുന്ന ആളും ശ്രീമൂലം ആടി” ഗവഞ്ണ്ൂരംയി തരാജ്യൃതന്ത്രജ്ഞനും മൈസ്മൂര്ദിവാന്ദിത്തുയി 

പ്രജാ സഭയുടെ സ്ഥാപകനുംആയ ത ഞാ രുന്നദേഹവുമായസര് എം. വിശ്വേശ്വരയ്യും 

വദ്യവയോധൃദ്ധന് മി. വി. പി. മാധവറാലും 

സചകരണപ്രസ്ഥാനത്തില് സുപ്രസിദ്ധനായിത്തീ 
ന്നിട്ടുള്ള മി: രാമദാസു പന്തുലും സി൯ഹാപ്രഭ്വി.. ഇപ്പോഴത്തെ സിന്ഹാപ്രഭ. 



മലയാളരാല്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

പി 

ജല് 4 ല് 1 ല് 

 മമഹാരത്തെഞാ൯ സാഭദരമബ്ചിയട്ടെ.” 
ടഃ (ടാഗ്രര് അനുകരണം) ം 
ലാ ടെ ലൻ 
ടുട്ടു ടും: 

(എം. ആര്. ക്ലൂഷ്ണവായുര ബി ഏ എല്. ടി.) 

(കു) 

ആയുസ്സിന്നവസാനുവാസരമാഗമിക്കു. ” ബാലന്മാരൊളിക്രീഡ ചെയ്തിടും; വിഹംഗമ- 

മീയുള്ളവന്നു തൃനമെന്നു ഞാനറിയുന്നു. ജാലവും മധുരമാം പാട്ടുകഠം പാടും മേന്മേല്. 

അന്തിയിലൊരുനാളിലാദിത്യ൯വിളറിയ ആയുസ്സിന്നവസാനുവാസരമാഹാ! തൂന- 

ചെന്തിരുസ്ത്േരാംത്ുക്കളെങ്ങുമേ ചൊരിഞ്ഞാരാല്, മീയുള്ളവന്നു പാരിലെന്നാലുമെത്തുമല്ലൊ. 

ന 

കോമളസസ്യാങ്കരമണ്ഡനമനോഫര- 

ശ്യാമളയായിരിക്കുമീ മാതൃഭൂദേയിയാഠം, 

പൂമഞ് ജനേത്രങ്ങളെപ്പുഷ്യലദ്യൃതി ചാത്തി 

വ്വയ്യോമലക്ഷ്യങ്ങളാക്കിശ്ശയിക്കുമവസ്ഥയാല്, 

എന്തിനായുല്ബോധനം ചെയ്തുതുമെന്നെ ? പരി_ 

ശാന്തിയെ വഫിച്ചിട്ടം യാമിനിയാമാംഗങ്ങം, 

പന്തിയായ് നിപ്ല്യം പലേതാരങ്ങഠം വഴിക്കെന്നോ- 

ടെത്തിനായ് സംഭാ ണം ചെയ്തതും രഫസ്സ്റിമല് ₹ 

വാസരവല്പഭാംശു വാമാങ്കരങ്ങളാത്മ.- 

വാസനാപോഷഞത്തിന്നുതകം പ്രകാരത്തില്, 

വാസരംപ്രതിയെന്റെറയുംംപ്പൂയിലഭിനവ- 

ച വാസന്തീമാഭധ്വീരസം വാന്തുമെന്തിനാവോ ? 

ശ്രീമാന്, എം. ആര്, കൃഷ് ണവായ്യുര്. (ത) 

ചിന്തിടുമല്ലോ തന്െറ ചിന്മയമായി നീണ്ടൊ. 
ഈ മമ ലോകയാത്ര പയയവസാനിക്കുമ്പോ- 

രന്ധിമയാത്രാലോകമൊന്ുടെയാനഈത്തില്. 
ളാമയം വെടിഞ്ഞെനന്െറ കവിതാസംഗീതഒദം 

ആയുസ്സിന്നവസാനുവാസരമാഫാ! തതന- 
ക്ഷേമപൃവകം തത്തദുദ്ദിഷ്ഠവീണാതന്ത്രീ- 

മീയുള്ളവന്നുമെത്തുമെന്ന ഞാനറിയുന്നു. 4 
സ്നോമമോഹനലയം കൈക്കൊളള മാറാകടെ; സ്ത ടു 

മാമകമഞ് ജുപൂജാഭാജനം, സകലത്ത്തു- ൨ 
ചി & രാമണീയകപൃവ്വസല്ഫലപുഷ്ടങ്ങളാല്, 

വേണുമത്ത് ജുളഗാനം, വേദാന്തധ്വനിപോലെം, തുമയില് പരിപൂള്്റ്മാകട്ടെ; പരിമള_ 

കാണുമിക്കുപത്രമണ്ഡിതമാഗ്ലങ്ങളില്, പ്രേമവീചികളെങ്ങും പരത്തിത്തെളിയട്ടെ; 

ചേണുററ തഴച്ചിടും; ചേതോമോഫാനമായ മാമകസാധുജീവദീപികാപ്രകാശത്താല് 

താണുള്ള തടിനിതന് തത്ുപ്പൂല്ത്തടങ്ങളില്, പൃമുഖം തവ ദേവ! ഞാനഹോ! കണ്ടീടട്ടോ 

പേലവശ്രീ പൂണ്ടിടും ഗോകുലം മേഞ്ഞുനിന്നു- പ്രേമധാമമേ! തവ ക്രുമാം കണ്ഠത്തിന്മേ.. 

കാലത്തെ നയിച്ചിടും; മന്ദിരാമംണങ്ങളില് ലീം.മമ ഹാരത്തെഞാന് സാദരമണിയട്ടെ.?” 



മലയാളരാജും വിശേഷാല്പ്രതി 

ത... ൭.൭... ൭... യും... യു.യു... യ... യ... യ... യം... ആ... 
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ആ...ആ... ൭.൮. ൭..൭..-യ.. യു. യ. ആ...ആ. ആ. ൭. ആ... ആ.യും. ൭.൬... 

(എം. രാമവര്മ്മത്തമ്പാന്൯ ബി. ഏ. എത്. ടി.) 

വഗ്ലീയമത്സരം രാഷ്ക്രീയനേതാക്കഥ്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ 
അതികലശലായി ആകഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് . ഇന്ഡ്യയില് 
ഇതു പലരൂപത്തില് കാണുന്നുണ്ടു് . ഹിന്ദുമുസ്ലിം, ഹിന്ദക്രി 
സത്യന്, ബ്രാമമണഅബ്രാദ്മണ൯, നായരീഴവന്, അവക്ല്റ്റന് 
സവണ്ണ്൯, അധഃകൃത൯, ഉല്കൃഷ്ണന്, ജന്മികുടയാ൯ ഇത്യഠ 
ദിപല രൂപങ്ങളാരെ വശ്ലീയമത്സരം അവലംബിക്കുന്നതു . 
ഇവയുടെ മൂലതത്വം ചിലപ്പോഠം മതം, ചിലപ്പ്ോഠം ജാതി, 
ചിലപ്പ്പോഠം ധനം ഇങ്ങനെ പലതാണ് . ഇവ ചില 

പ്പ്യോഠം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രൂക്ഷതകണ്ടാല് ജനങ്ങളില് 
ഇവയ്യുക്ം വലുതായ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നു തോന്നും. 

സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ചു നോക്കിയാല് കായ്യ്യമായി ഒന്നും 
പ്രവത്തിക്കാനില്ലാത്ത അവസരത്തില് ജനങളുടെ 
ശ്രദ്ധയെ ആകഷിച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു പ്രവത്തിപ്പിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നേരംപോക്കുകറം 
എന്നുവേണം ഇവയെ പറയാന്; അ 
ല്ലന്മാക്മ എളുപ്പത്തില് നായകസ്ഥാ 
നം കിട്ടി, യശ്സ്സു നേടാനും ഇവ ചി 
ലപ്പ്പോഠം ഉപയോഗിക്കാവണ്ട് . നീച 
മനസ്സള്ളവക്കു സ്വാത്ഥം നേടാനും ഉദ 

രപൂരണത്തിനും ഇവ ചിലപ്പ്യോഠം 
ഉതകിയേക്കാം. 

൯൯.-ലെ വെള്ളപ്പ്യൊക്കംപോലെ 
ഒരു കലാപം വന്നാല് ജാതിഭേദം മത 
ഭേദം ധനഭേദം ഇവയൊക്കെ മറന്നു 
ജനങ്ങം അസ്ധ്ോന്മ്യം : സഹായിക്കാ 
നും സാഹോദര്യം അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒരു 
ബ്പെടും. അന്യജാതിക്കാരെ തൊട്ടാല് 
കുളിക്കണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്ന ന 
നൃരിസ്ര്രികഠംപോലം ആരു ചോവ 
കൊട്ടത്താലും ഭക്ഷിക്ക എന്ന നില 
യിലായി. ഹിന്ദുവിനെ സഹായി 
ക്കാന് ക്രിസ്ത്യാനിയും മഹമ്മദനും 
നേരേ മറിച്ചും ചെയ്തു സാഹസകൃത്ൃ 
ങ്ങഠം കണ്ടാല് ഇവരായിരുന്നുവോ വ 

ശരീയമത്സരം പോറഠിയിരുന്നതു എന്നു 
തോന്നിപ്പ്യോകം. മലബാറിലെ മാപ്പ്രിളലഹളക്കാലത്തു കോ 
ഴിക്കോട്ടെ ധമ്മപ്പാളയത്തില്ചെന്നു ഭക്ഷണം വാങ്ങിയവ 
രാരും തല്ക്കാലം ജാതിമതങ്ങളെ ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്ക 
രിഞ്ഞ യുദ്ധകാലത്തു പട്ടാളത്തില് ചേന്നവരാരും ഭക്ഷണ 
വിഷയത്തിലോ അസ്ധ്യോന്മ്യം പെരുമാവന്ന വിഷയത്തിലോ 
ജാതിമതങ്ങളെ ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല് വെള്ളപ്പ്യൊ 
ക്കവും മാപ്പിളലഹളയും ശമിച്ചു, യുദ്ധം സമാധാനമായി, 
ജന ദളുടെശ്രദ്ധയെ ബലാല് ആകഷിക്കുന്ന വസ്ത്ര ഇല്ലാ 
തായി. അപ്പോം പഴയ മത്സരങ്ങഠം ഒക്കെ തലപൊ 
ക്കിത്തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷുകോയ് മയുടെ ഭരണം നിലനില്ക്കു 

സ്പോഠം പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെ 
ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ മനുഷ്യനിലുള്ള മൃഗീയാ 
വസ്ഥയായ പരസ്തരം കടിച്ചുകീറല് എന്തുകൊണ്ടു തുടങ്ങി 
ക്രടൊ. ഇന്ഡ്യയില്തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വലിയ മാററം 
വരുന്നു എന്നു കണ്ടപ്പോോഠം സ്വച്ലുന്ദം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരു 
ന്നവ൪ മൈത്രി അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. 

ഗവമ്മേണ്ടും നിര്ദ്ദോഷമായ ഈ ചില്ലറ മത്സരങ്ങം 
നില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്െറ ജോലി നിവിഷ്ഠം 
നടത്താമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നു ഇന്ഡ്യയും, പുറമെ 
നിന്നു ഒരു ശത്രുവിനന്െറ ആക്രമണം തടുക്കേണ്ടിവരട്ടെ. 
അന്ന് ഈ വഗ്ലീയമത്സരം എവിടെയിരിക്കം എന്നു 
കാണാം. 

ശ്രീമാന് എം രാമവര൪മമ്മത്തമ്വാന് : 

ഇതു ഇന്ഡ്യയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല. 

ഇംഗ്ലാണ്ടു ചരിത്രത്തിലേക്കു ഒന്നു കണ്ണ്ണോടിച്ചു നോക്കാം. 
പതിനാറാം ശതകത്തില് ഇംഗ്ലാണ്ടില് കാത്തൊലിക്കരും 
പ്രോട്ടസ്റ്റം൯വകാരും അസ്ധ്യോന്യം ബലം ഉള്ളതുപോലെ 
ആളുകളെ ജീവനോടെ ചുട്ടു കളിക്കയായിരുന്നു ഈ തരം 
നോക്കി സ്റെയിനിലെ കാത്തോലിക്കരാജാവായ ഫിലിപ്പ് 
ഇംഗ്രാണ്ടിനെ അക്രമിക്കാന് നിശ്ചയിച്ചു. ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ 
കാത്തോലിക്കരെല്ലാം തന്നോടു ചേരുമെന്നു അയാറം വിചാ 
രിച്ചു. യുദ്ധത്തിനു അനുഗ്രഹിക്കാന് തയ്യാറായ പാപ്പ 
കപ്പലുകളെ മാമൂസ മുക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. ആര്മേഡാ 
എന്ന കുപ്പല്സൈസ്ലം ഇംഗ്ലീഷു ചാനലില് കടന്നു. 
വിവരം പള്ളികളിലെ മണി അടിച്ചു ആളുകളെ നാടൊട്ട 

ക്കറിയിച്ചു- ഫലം? നമ്മുടെ മതമത്സരം സ്വൈരമായി 
രീക്കുമ്പോഴേക്ദ വേണ്ടതാണ്. അ 
ന്യനാട്ടുരാജാക്കന്മാക്കനമ്മെ ജയിക്കാ 
നവസരംകൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. പുറമെ 
ന്ദിന്നു വന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാന് 
നാമെല്ലാവരും യോജിക്കണം എന്നുറ 
കു കാത്തോലിക്കനും പ്രോട്ടസ്റ്റാന്൨ 
കാരനും ഒരുമിച്ചു ചേന്നു തോളോട്ട 

തോഠം തൊട്ടുനിന്നു പൊരുതി. ആര് 
മെഡാ എന്ന കുപ്പരുക്ര്ുട്ടത്തെ ച 
ട്ടിപാനപോലെ ഉടച്ചുകളഞ്ഞു.?? 

൧൯൧൪-ല് യുദ്ധാംതുടങ്ങിയ അ 
വസരത്തില് അയര്ലാണ്ടില് കാ 
ത്തോലിക്കരും പ്രോട്ടസ്റ്റാന്൯വകാരും 
തങ്ങളില് യുദ്ധത്തിനു സകല ഒരുക്ക 

ങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജമ്മന്യുദ്ധം 
തുടങ്ങിയപ്പ്പോഠം അയര്ലാണ്ടിലെ 
സകല യുദ്ധസാമഗ്രികളും ഭടന്മാരും 
യൂറോപ്പിലേക്കു കടന്നു. ഇവയില് 

നിന്നും ചില്ലറ അന്തശ് ഛിദ്രങ്ങംക്കു 
മറ കായ്യങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന കാല 

ത്തു മാത്രമേ വളരാ൯ സാധിക്രട എ 
ന്നു തെളിയുന്നില്ലെ. 

തുക്കിയില് ഇരയിടെയുണ്ടായ പരിഷ്ട്യാരങ്ങളൊക്കെ 
സാദ്ധ്യമായതു യൂറോപ്പില് തുക്കിക്കു മാനമായ ഒരു സ്ഥാനം 
ഉറവ്റ്റിക്കാനുള്ള ത്രമത്തില് ചില്ലറക്കായുങ്ങളായ മതാദിസം 
ഗതികം ജനങ്ങഥം മറന്നില്ലെ. റഷ്യയിലും വിപ്പവാന 
ന്തരം ഉണ്ടായ അഭ്യന്നതിക്കായി ജനങ്ങറം മനസ്സുറപ്പിക്ക 
യാലല്ലെ മതപരമായും സമുദായപരമായും ഉള്ള വഗ്ലീയമ 

ത്സരത്തിന തലപൊക്കാന് സാധിക്കാത്തത് . 

ഇന്ഡ്യയില് ഇന്നു നമുക്കു സ്വരാജ്യം സ്ഥാപിതമായി 
എന്നിരിക്കട്ടെ. പുറമേനിന്നുള്ള ശത്രുക്കളെ അകറേറണ്ട 

ഭാരം ഏതു ഇന്ഡ്യനും ഉണ്ടാകും. അപ്പ്യോറം അതിനായി 
ശ്രമിക്കയല്ലാതെ സനാതനമതവും ശാരദാനിയമവും ബ്രാവമ 
ണാബ്ബരാദ്മണവഴക്കും ഫിന്ദുമുസ്റിംലഹളയും ജനങ്ങളെ 
ആകഷിക്കയില്ല. തുക്കിയിലും റഷ്യയിലും നടന്നതുപോലെ 
മതംതന്നെ രാഷ് ട്രിയകായ്യങ്ങളില്നിന്നും ബഹിഷ്ടൃതമാകാ 
നാണിട. രാഷ് ട്രിയദഭരണത്തിനു ഐഹികകായ്യമാകും 
പ്രധാനമായ നോട്ടം. ദാരിദ്ര്യം, അജ്ഞാനം, അക്രമം 
ഇവ കുറയണം. സമത്വം, പ്രയത്നശിലം, സ്വാതന്ത്ര്യം 
ഇവ പുലരണം. ഇവയ്യം; പ്രാധാന്യം കല്ലിച്ചുള്ള ഭരണമേ 

യുണ്ടാകയുള്ള. ജാതിയും മതവും ഗവമ്മേണ്ടു ഗണിക്ക 
യില്ല എന വന്നാല് വഗ്ലീയപ്രാതിനിദ്ധൃത്തിനോ, ഉദ്യോ 
ഗവിതരണത്തില് വഗ്ലീയനീതിക്കോ ആരും ആവശ്യപ്പെടു 
കയില്ല. അധഃകൃതര് എന്നു ഒരു വകക്കാര്തന്നെ നാട്ടില്. 



ഉണ്ടാകയില്ല. ഇന്ഡ്യയിലേപ്പോലെ ഭൂമിയില് മറെറാരി 

ടത്തും യാദ്ദച്ലികമായ ജനനം മാത്രം കണക്കാക്കി ഒരു വശ്ഗു 

ക്കാർ ഏതുകാലത്തും അധഃകൃതരായിക്കൊള്ളണം എന്ന 

ഏ്ല്യാട കാണുകയില്ല എന്നു ഇര്വി൯പ്രഭ പറഞ്ഞു. ഈ 

അത്രൂതകാഴ്ചയയചച കാരണം ഭൂമിയില് മറെറാരു രാജ്യറം ഇത്ര 
വളരെ ശതാബ്ദുങ്ങളായി അന്യനാട്ടുകാരുടെ ഭരണത്തില് 

അകപ്പെട്ടു കാണുകയില്ല എന്നുള്ളതുതന്നെയാണ്് . ഇ൯ 

ഡ്യാസാമ്മാജ്യത്തെ ആകമാനം നിരായുധമാക്കി. മതവിഷ 

യങ്ങളില് നിഷ്ടുക്ഷനില എന്നു പറഞ്ഞു വശ്ലരീയമത്സരബീ 
ജങ്ങ0ം വളരാന് അനുവദിച്ചു. ൯൩൬-ശതമാനം ജനങ്ങളും 
ഇന്ഡ്യയിലെ മാസ്സസ്സ് എന്നാല് സാധനസഞ്ചയത്തെ 
ഭരണകത്താക്കളുടെ അനുകമ്പ പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാനുള്ള വസ്ത്ര 
വാക്കി അജമെതയില് ഇരിക്കാന് അനുവദിച്ചു. സമുദായ 
വദ്ധാനയ്യുകച അത്യാവശ്യമായ ന്ദിയമം ഉണ്ടാക്കാന് ഈ 
സാധനനീരസത്തെ മാനിച്ചു ഒരുമ്വേടാതായി. 

നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളില് നിയമസദയിലും പ്രജാസഭ 
യിലും മതകായ്യം., രാജകാഠ്യും ഇവ പ്രതിപാദ്യവിഷയമേ 
അല്ലപപോലും. ജനങ്ങളെ കായ്യമായി ബാധിക്കുന്ന സ്ഥാപ 
നങ്ങളാണു ഇവ രണ്ടും, ഹിന്ദുമതംമാത്രം എടുത്തുനോക്കുക. 
ക്ഷേത്രങ്ങളും അവയില് ജനങ്ങം ന്നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 
വയ് മ്പിച്ച സ്വത്തും ഈ പ്രതിപാദനനിഷേധംമൂലം കണ 
ക്മകറം ക്രടി നശിപ്പിച്ചു സക്കാര്൪സ്വത്താകാനിടയായി. 
ഇന്നും അജ്ഞരായ ജനങ്ങറം ഭക്തിമൂലം അനവധി സ്വത്തു 
ക്ഷേത്രങ്ങളില് സമമ്ല്ിക്കുന്നുണ്ട് . അതിന്െറ അനന്തര 
ചരിതം എന്തെന്നു ചോദിക്കാൻ ആക്ദം അധികാരമില്ല. 
വൈക്കത്തും ശബരിമലയിലും കാണിക്കയിട്ടു അര മണി ക്രമ 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വയ്മ്പിച്ച സംഖ്യ ചില പിള്ളമാരും 
ക്രടിവന്നാല് ഒരു ചെവതരം ഉദ്യോഗസ്ഥനും തിട്ടപ്പെട്രത്തു 
ന്നതിനെ വിശ്വസിക്കണം. പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില് 
നടന്നിരുന്ന? കളവു കുപ്രസിദ്ധമല്ലേ. വൈക്കം ഭണ്ഡാര 
ത്തില്നിന്നും ഒരു മാന്യ അതിഥിക്കു കൈക്രലികൊടു 
ക്കാന് നിര്ബ്ബന്ധിതനായ അവസരത്തില് തഫഹഥില്ദാ൪ 
സാഖ്യ എടുത്തു എന്നും കണക്കുവയ്യ്ാത്ത ഇനം അതൊന്നു 

മാത്രമുള്ളതിനാല് അങ്ങിനെ ചെയ്ത എന്നു അദ്ദേഹം സമാ 
ധാനിച്ചു എന്നും ഒരിക്കല് കേഠംക്കയുണ്ടായി. ശബരിമല 
യിലെ കാണിക്കക്കുള്ള കണക്കും തഥൈവ. ഓരോ ക്ഷേത്ര 
ങ്ങളിലും ഭണ്ഡാരങ്ങളില് വീഴുന്ന സ്വത്തിനെറ കണക്കു 
ശരിയാകുന്നുണ്ടെന്നു ജനങ്ങറം കണ്ണുമൂടി വിശ്വസിച്ചുകൊമ്മു 
കയല്ലാതെ അന്വേഷിച്ചറിയാ൯ അവക്ക തരമില്ല. മത 
കാഠ്യയം സഭകളില് പ്രതിപാദ്യമായിരുന്നെങ്കില് ഇരവക 
അക്രമം നിലനിന്നുപോകയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു ക്ഷേത്ര 
ങ്ങളില് നടക്കുന്ന ബ്രാവമണസദ്യയും “കടലാടി"നമസ്ത്രാ 
രവും അസ്തമിക്കമായിരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഇന്നുള്ള 
സ്വത്തെങ്കിലും ജനുസമിതികഠം ഒരിക്കുമായിരുന്നു. ദേഖ 
സ്വത്തില് ജാസ്ത്റിയായി ഇന്നു കാണുന്ന ഏതാനുംലക്ഷം 
രൂപ ബ്രാവ്മണക്കട്ടികഠംക്കു സ്ക്രാള൪രഷി കൊടുക്കാന് 
ഉപയോഗിക്കണമെന്നു തീച്ചയാക്കിയാല് ആരാണു ചോദി 
ക്കാന്. മലയാളം അറിഞ്ഞുക്രടാതത തുളഎസ്പ്വാനും പര 
ദേശബ്രാഹ്മണനും പുരാണവായനക്കാരായി സംസ്കൃതം മു൨ 
മുവത്തു ശമ്പളം പറവന്നതും ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില് 
നടക്കുന്ന സംഗതിയാണ് . ബീഭത്സരീതിയില് 
നടക്കന്ന മുറജപംതന്നെ നടക്കാന് ജനം അനു 
വദിക്കുമായിരുന്നൊ. ഇത്തരം ലോകത്തില് മറെറാരിടത്തും 
കാണാത്ത അക്രമം മതസ്ഥാപനങ്ങളില് നടക്കുന്നതു ഇവ 
രാഷ്്രീയസഭകളില് “ടാബു" ആക്കിട്ടല്പെ. സാമുദായികനിയ 
മത്അഠം സാധിച്ചപോരാന് എന്തുമാത്രം വിഷമമുണ്ട് . അരാ 
ജഭരണത്തിനു വിദേശീയത്വം നല്കിയ ഭയംമൂലം ജന 
ഫിതം മാനിക്ക എന്ന അശ്രദ്ധമൂലമല്ലെ ഇതു ഉണ്ടാ 
കുന്നത് . 

പരിഷ് കൃതരാജ്യങ്ങളില്നിന്നും നിഷ്ട്രാസനം ചെയ്യു 
പ്പെട്ട പ്പേഗുമുതലായ സാംക്രമികരോഗങ്ങഠംക്ക്' ഇന്ഡ്യ 
യിലെ അശുചി ഒരു അഭയസ്ഥാനം നല്കുന്നു. ദാരിദ്രം 
ഭിനംപ്രതി വഭ്ധിച്ചുവരുന്നു. ക്രമമായി ചില വഷാന്തര 
ങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമത്തിനു ധനശേഖരംചെയ്യ ഒദാ 
ര്ൃംകാണിക്കയല്ലാതെ ക്ഷാമംവരാതിരിക്കാന് കരുതാത്യൊ 
കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇന്ഡ്യയില് ഇന്നു കാണുന്ന സകല 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

അസ്വാസ്ഥ്ൃത്തിനും കാരണം രാഷ്ണ്രീയമായ അസ്വാതന്ത്്യ 
മാണെന്നു വന്നുക്രടുന്നു. ഇവയെ മാററാന് രാഷ്ട്രീയസ്വാ 
തന്ത്രം കിട്ടകയാണാദ്യമായി വേണ്ടതു്. മതൈക്യം സമു 
ദായമൈത്രി ഇവ കിട്ടിയതിനുമേല്വേണം സ്വരാജ്യം 

കിട്ടാന് എന്നു പറയുന്നതു നീന്താന് വെള്ളത്തില് ഇറങ്ങു 
ന്നതിനുമുമ്പില് വെള്ളത്തിന്െറ ഘനം, നീന്തുന്നവനെറ 
കൈകാല്യകളെ ഭരിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ നില ബലം മൃത 
ലായവ പഠിച്ചിട്ടവേണം എന്നു പറയുംപോലെയാണ്ട്. 

ബ്രിട്ടീഷുഭരണംകൊണ്ടു നമുക്ക വലുതായ ഗുണങ്ങളും 
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വയംഭരണമോഹം രാഷിട്രീയസ്വാത 
ന്ര്രമോഹം കായ്യ്യജ്ഞത മുതലായ ഗുണങ്ങം അവരുടെ 
സാഹിത്ൃത്തില്നിന്നുമാണു നമുക്കു കിട്ടിയതു്. പരിഷ് കൃ 
തരാജ്യചരിത്രങ്ങളുമായി പരിചയവും ഇംഗ്ലീഷുകാര്മൂല 
മാണു നമുഷ കിട്ടിയതു്. പക്ഷെ അവരുടെൌഭരണം ഇല്ലാ 
തിരുന്നെങ്കില് നുമുക്കിവയൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ലെ എന്ന 
ചോദ്യത്തിനു തീര്ച്ചയായ ഉത്തരം പറയാന്പാടില്ല. 
ഉണ്ടായേക്കാം എന്നു വിചാരിക്കാനാണ് അധികം സ്ല്യായം 
കാണുന്നതു് . പല രാജ്യക്കാരും ഇവിടെവന്നു കച്ചവടം 
ചെയ്യുമ്പോഠം നമ്മുടെ കായ്യം നാം നോക്കാതിരിക്കമോ. 
ഭരണം നമ്മുടെ കൈവശമില്ലാതിരുന്നതിനാല് നാം അതു 
ണ്ടായിരുന്നെങ്കില് എങ്ങിനെ വളരുമായിരുന്നു എന്ന് 
ഹിക്കയല്ലാതെ തീത്തുപറയാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. 

ഏതായാലും മതപരമായും സാമുദായികമായും ജാതി 
പരമായും ഉള്ള ഭിന്നിപ്പിനു വേണ്ടതിലധികം വിലവ 
നാം സമയം പാഴാക്കുകയല്പ വേണ്ടതും നല്പതും. രാഷ്ട്രീ 
യഭരണം സ്വായത്തമായാല് ഇവക ഭിന്നില്പുകളെല്ലാം 
പറപഠന്നുപോകാനുള്ളവയെയുള്ള. നാട്ടിലെ അജ്ഞാനം 
ക്ഷണം തീരും. നമ്മേപ്പോലെ അജ്ഞരായിരുന്ന റഷ്യ൪. 
വിപ്പുവം കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനകം അക്ഷരജ്ഞാനം 
നാലുശതമാനത്തില്നിന്നു ൭൬ ശതമാനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
ദാരിദ്ര്യവും ക്ഷണം നീക്കാവുന്നതാണു്'. രാജ 0 നമ്മുടേ 
താണെന്നുവരുമ്പോറം ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം എത്ര 
വേഗത്തിലുള്ള വളച്രയേയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതു” എന്നു 
നിണ്ണ്ണയിക്കവഹിയാത്ത ഒന്നാണ്. ലോകത്തില് പല 
ദിക്കിലും ശാസ്ര്രം തഴച്ചുവരുന്നുണ്ട് . മൂലധനം കുമിഞ്ഞി 
ട്ടുണ്ട്. ഇവ രാജ്യാതിരുകളെ ലംഘിച്ചു വ്യാപിച്ചുവരിക 
യാണു്. പഠിക്കാനും വേലചെയ്യയാനും ആളുകളും ഇവിടെ 
ധാരാളമുണ്ട് . യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിവരികയാണെങ്കില് സ്വല്ല 
കാലത്തെ പരിചയംകൊണ്ടു് ഒന്നാംതരം ഭടന്മാരെ ഉണ്ടാ 

ക്കാ൯തക്കവയ്ണ്ും ഉള്ള വിഭവം ഇവിടെയുണ്ട് . 
ഏതുവിധം നോക്കിയാലും ഇന്ഡ്ൃയ്യു്ല രാഷ്ട്രീയ 

സ്വാതന്ത്ര്യമേ വേണ്ടതു, അതിനു വിശേഷിച്ചു നാ 
മൊന്നും തയ്യ്യാറാകാനുമില്ല. ഇന്നത്തെ ഭരണയന്ത്രം 
നോഷ്കിയാല് അതിലെ ചക്രങ്ങളും ആണികളും മുക്കാലേ 
മുണ്ടാണിയും നാടനാണെന്നറിയാം. യ്യൂറോപ്യന്മാര്തന്നെ 
ഇന്ഡ്യരുടെകീഴില് പണിചെയ്യയാന് മടിക്കയില്ല. നമ്മുടെ 
തയ്മ്ാറാവല് കഴിഞ്ഞിരിംഒന്നു. നാം ഇംഗ്ലാണ്ടിന്െറ ആത്രി 
തരാജ്യമല്പ. വേണമെമ്കില്തന്നെ ഇംഗ്ലാണ്ടിന്െറ ഒരു 
മിത്രരാജ്യമാണെന്ന്' ഒരു ബോധം മാത്രമേ ജനങ്ങറംകദണ്ടാ 
കേണ്ടതുമ്ള. ഒരു രോഗിക്കുള്ള ചില്ലറ ഉപദ്രവങ്ങളായി 
രിക്കും അവനെ വല്ലാതെ പരിഭൂമിപ്പി9ന്നുവ. വൈദ്യനു 
അവ നിസ്സാരങ്ങളത്രെ, അയാം സാരമായിക്കുരുതുന്നതു 
വേറേ ഒന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കു വരര്ഗ്ലീയമത്സ 
രങ്ങളും മതങ്ങളുടെ അയവില്പായ് മയുംമറവം കാന്യുമായി 
തോന്നിയേക്കാമെമ്കിലും അവയല്പ നമ്മെ കായ്യമായി 
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നരോഗം. ആ രോഗം രാഷ്്രീയസ്വാതന്ത്രുയ 
മില്ലായ് മതന്നെയാണ് . അതിനാല് ജനങ്ങഥം രാഷ് ട്രീയ 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുതന്നെയാണ്' . ആദ്യമായും മുഖ്യമായും 
ത്രമിക്കേണ്ടതു് . ഭരണത്തിനെറ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകു 
മ്പോഠം മറവപരിഷ്ട്യാരങ്ങഥം താനേ ന്ിഫ്രുയാസം വന്നു 
കൊള്ളും. ഈ വര്ഗ്ലീയഭിന്നിപ്പുകളുടെ നിസ്സാരത ജന 
ങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു അവയെ ഫനിച്ചുകളയേണ്ടതു വേണ്ടതു 
തന്നെ. അവയെ പപ്യതീ കരിക്കുന്നതു് അനാവശ്യവും . 
ആപല്ക്കരവുമാകുന്നു. ഇന്നത്തെ തൊഴിലില്ലാത്തവക്ക 
ദോഷകരമായ ഒരു തൊഴില് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കകക്രടിയാ 
കുന്നു. 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ദം; 

ത്താം - ജയം തോയം അത്ത അനം ത. . വത ജം. ജനമായ ജ്ജ. അന്യം വ അം. -.അറായം ത്തം അയ റായ . തം ഹവാ “അയം യനം അം അഞ ജോ ധാനം തന -നാ്ം ജാന യം ത്ത മിച്ച ിി ിാിിാിാിിിനിന്തിിിിരി്ത് 

പ്) 

പട കാക 

വ്വ. എഡ്. രാമസവൈദ്യര & ബ്ൃദേഴ്സ, 

സ്വരാങ്യഫാരമസി, 

(ആലവാ-തിരുവിതാംക്ര൪.) 

1 ॥1॥ 10 01010, 

കീറവീപ 

ഡ്ൃല്പാത്തരം ആ 

യുവ്വേദസിദ്ധൌഷധ 

അറാം, അങ്ങാടിമരു 

ന്നുകറം. പച്ചമരുന 

റാ, മേതമരുന്നുക 

റം, വിത്തുകഠംം, 

വൈദ്യ ശാലാ സാമ 

ഗ്രികറം മുതലായവ 

മൊത്തമായും ചില്ലറ 

യായും ഏറാവ്യം വ) 

രുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വി 

റവവരുന്നുണട് 

ന് 

പം . യം ജയ ജം ജമ - ജം ജാലം വജ - അലാ അയം ജം ജം .. ജാ ജം യം ജം ജയം പവം ജം ജം പ. ജം ജം അ പ. ജം. 

ഒ. ജം എ. പം ജാ ജം. അം. ജം അം തം അം അയം ജയ ജം തം ജയം അയം പം, ജം അ അന അം 

.കീറവിരാ 

രോഗവിവരം വി 

ശദമായി എഴുതി അ 

ഠിയിക്കുന്നവക്ക യാ 

തൊരുപ്രതിഫലവും 

ക്രടാതെ ശാസ്തൂദ്ദ 

ഷ്യ ചികിത്സക 

നിശ്ചയിക്കപ്പെടം. 
െഷധങ്ങറാതയ്യാ: 

ചെയ്യന്നതു പ്രത്യേക 

മേതനോടത്തിലുംവ 

ളരെ നിഷ്ഠഷയോട 

ക്രൂടിയും ആകുന്നു 

൭.൭൩ 

നാട്ടമരുന്നക ളെ.ക്കുറിച്ചു ഭിന്നാഭിപ്രായമു 

ളള വര ഞങ്ങളടെ മരുനകറഠം ഒരിക്കരു പരി 

ശപിക്കുക! നിശ്ചയമായും ഇച് ഛാഭംഗത്തി 

നിടവരുന്നതല്ല 

ഖഓഷധപ്പൂട്ടികഷ്ക്െഴതുക.-- 

277൨7 

ഒഡ൧൧൭൧.൧൧. 21320൧0൧. 

൧.൧൨. 1൨൦൭൩൦0൦7൦. 

800൩ 1൩01൭. 

റിലിംണ്ണമണടം 

“സ്സ ൧.൧ 
ഥി. 

രം 

റ 

ന; 

അനനതനത്തെത്തത്തതതതര ന യയ ടുന്നു ത്ന്ന 

യ, 



മലയാളരാപ്ും വിശേഷാല്പ്രതി. 

(൩ ത്തം. ത്തം. ജ്ഞ. . മായ. .ജജം. . അജം... മ. -- നം യ. -.മായ്ം റം വം . നന ശം ജാം. പ. . യം. -ജന്യാം. യയ. - മം പഞ്ഞം. ജവ യായം ഞ്ജ. ഞ്ജ. .ജ വാം ആിറത്തമ്മജതപയത്തയത്തറത്തധതുത്താങ്്തയ്തോ്ത്തധ്തംംഞ്തംയത്തഹഞ്ഞ്ഞം [1] 

।ര് റഷ്യയിലെ യവചൈതന്യം. | 
। 

(കെ. എ൯. കേശവ൯നമ്പുതിരിപ്പാട് എം. എ. ബി. എല്. 

ലോകത്തിന്െറ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള രാഷ്ട്രിയ 
ചിന്തകന്മാര്, സമുദായപരിഷ്ടത്താക്കഠം, സമത്വസ്ഥാപ 
കന്മാ൪, പരിവത്തനോല്സുകന്മാര ഇവരെല്ലാം ഉല്ക്കണ്ണാ 
പൂവം നോക്കുന്നു റഷ്യയിലേക്ക്. ചിലര് ആദര്ശമായി 
കരുതുന്നതു റഷ്യയെ; ചിലര് അത്ജഭൂുതത്തോടുക്രടി നോക്കു 
ന്നതു റഷ്യയെ; ചിലക്ട്' ആശ്വാസം നഠംകുന്നതു ഷ്യ 
ചിലക്ക്' ആത്മനിര്വൃതി നഠംകുന്നതും റഷ്യ. 

ഏത്തൂററി ഏഴാമാണ്ടു് .? റഷ്യന്൯നോവലിലെ ഒരു 
കഥാപാത്രം പറയുന്നു. എന്നാല് കഥാപാത്രമാകട്ടെ 

കഥാകത്താവാകട്ടെ ഏതു തൃറേറഴാമാണ്ടെന്നു പറയുന്നു 
മില്ല. കൃസ്തുവിനു മുമ്പോ പിമ്പോ? റഷ്യയെസംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം ഏതുകൃസ്തൂ? എന്തമമ്പ് ? വിപ്പുവാബ്ദും 

| 07 എന്നാണതിനെറ അത്റഥം. 
ബോഠംഷേവിക്ക് വിപ്പുവമുണ്ടാ 
യ അക്ലോബര്മാസംമുതലുാണു 
റഷ്യയില് ഒരു നവീനയുഗം ത്ത 
രംഭിക്കുന്നതുള് . ഇയ്യിടെ മോസ്്ോ 
യുനിവേഠംസിററിയിലെ ഒരു 
വിദ്യാത്റിനിയോടുട റഷ്യയിലെ 
യുവജനങ്ങളെപ്പുററി ചില വിവ 
രങ്ങം ചോദിച്ചപ്പ്യോഠം, “ഞങ്ങ 
ളേസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോ 
കം ഇതാ ആരംഭിക്കുന്നതേയു 
ആള?” എന്നാണു പറഞ്ഞതു്. യാ 
ദൂ്ല്ലീകമായ ഒരു സാദൃശ്യം 

ലോകം ഇതാ ആരംഭി 
ഴ്രന്നതേയുള്ളു .?? വളരെ അത്ഥ 

ഗ൪ര്ഭിതമായ വാക്കുകളാണിവ. 
അക്ലോബര്മാസത്തിനു മുന്പുവ 
രെ ലോകത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
യാതൊരു സംഭവത്തേയും, പരി 
വത്തനത്തേയും റഷ്യ കായ്്യമായി 
ക്കരുതുന്നില്ല. അതിനുമുമ്പവ 
രെയുള്ള ലോകചരിത്രം അക്ഷര 
ശുന്യങ്ങളായ ഏതാനും അദ്ധ്യാ 
യങ്ങറം മാത്രമാണ് . അതുവരെ 
യുള്ള മനുഷ്യരുടെപരിത്രമങ്ങറം 
കേവലം ചില പരീക്ഷണങ്ങറം; അന്ധകാരത്തിലെ ചില 
അടവുപിഴകഠം; ചില തപ്പ്റിത്തടയലുകഠം; അപകട 
ളും അപജയമക്കാളും മാത്രം. 

ലോകത്തില് ഇതേവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള യാതൊരു 

സ്ഥാപനവും, യാതൊരു സംരംഭവും, യാതൊരു പരിവത്ത 
നവും മനുഷ്യരുടെ അസമത്വങ്ങളേയോ സാധുക്കളുടെ കഷ്ട 
പ്പാടുകളെയോ, പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല; വള 
രെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതി 
ലേക്കായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപ്പവങ്ങളിലും ഓരോ തക 
രാവക€ം പഠറിയിട്ടുണ്ടു്. എത്ര രാഷ്ട്രിയഭൂകമ്പങ്ങളും 
സാമുദായികക്കൊടുമചാറവകളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെത്തിലുംശരി ദരി 
ദ്ൂരന്മാരുടെ ദയനീയസ്ഥിതിക്കു യാതൊരു മാററവും വന്നു 
തായി കാണുന്നില്ല. അന്യായവും അക്രമവും എവിടേയും 
അവരെ അടിച്ചമത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു; പട്ടിണിയും 
കഷ്ടപ്പാടും എപ്പോഴും അവരെ തുറിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടേ 
യിരിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഠം റഷ്യയില് വിപ്പുവം. ആ 
വിപ്പുവത്തിന്െറ നെററിയില് ഒരു രക്തബിന്ദുവുണ്ടായിരു 
ന്നെന്നു ചിലര് അപവദിച്ചു. എന്നാല് പരമാത്ഥത്തില് 
ആ രക്തബിറ്ട ത്യാഗസുചകമായ രക്കോല്ലലമായിരുന്നു 
വത്തെ. 

ശ്രീമാന് കേ: എന്. കേശവന്നന്മൃഷിറിപ്പാടടട . 

റഷ്യന്വിപ്പവത്തിന്െറ ജീവനാഡികഠം അവിടത്തെ 
യുവാക്കന്മാര. അവര് അവിടെ ഒരു നവീനറഷ്യയെ 
സൃഷ്ടിച്ചു. പുതിയ അന്തരീക്ഷം; പുതിയരംഗം; പുതിയ 
നടന്മാ൪; പൃതിയ അഭിനയം. രംഗവാസികളാകട്ടെ__ 
ലോകത്തിന്െറ നാനാഭാഗടദളിലുമുകളവര്; അവരില് 
ചിലര് വിസ്തയിച്ചു; ചിലര് വിഹ്വലരായി;; ചിലര് അമ്പ 
രന്നു; ചിലര് ആത്തുവിളിച്ചു. 

മതം, സമുദായം, സദാചാരം, കുടുംബം, കുലധമ്മം 
എന്നിങ്ങനെ മറവരാജ്യങ്ങളില് സാധാരണ പ്റപ്പെടുി 
ക്ന്ന ശബ്ദും പൊരുളില്ലാത്ത പൊള്ളവാക്കുകറം മാത്ര 
മാണു റഷ്യയില്. അവ നവീനുജീവിതത്തിലേക് ഉപ 
കാരകവുമല്പയ ഉത്തേജകവുമല്ല. നിഷ്ണുഭവുമാണ് നിഡ് 

യോജനവുമാണ്് . ത്ചാര 

അ്ങം, ഐതിഫ്ൃങ്ങം, പാര 
മ്പയ്യങ്ങം ഇവ മനുഷ്യരെ 

കുടുക്കിലിടുവാനുള്ള ചങ്ങലയു 
ടെ കണ്ണ്ണികളത്രെ റഷ്യയില്. 
റഷ്യയിലെ യെവനത്തിനു മു 
മ്പിലേ കണ്ണുള്ള; അതു മുമ്പോ 
ട്ടേ നോക്കുകയുള്ള. 

റഷ്യയില് ഒരു കറഠിനവി 
പ്പവം നടക്കുന്നു_നവീനതയും 
പ്രാചീനതയും തമ്മില്; യുവാ 

വും വൃദ്ധനും തമ്മില്; പിതാ 
വും പുത്രനും തമ്മില്. 

സുപ്രസിദ്ധ നോവല്ക 
ത്താവായ തജ്ജിനീവിനന്െറ 
“പിതാവും പുത്രനും?” എന്ന 
കഥയില് വൃദ്ധന്മാരെപ്പുറഠി. 
ബാസ് റോ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങഠം 

വളരെ കക്കശമാണ്, നിഷ, 

രുണമാണ്', നിന്ദാവഹമാണു' 
എന്നെല്ലാം അന്നു ആളുകഠം 

അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എ. 
ന്നാല് വൃദ്ാന്മാരെവ്പുററി റഷ്യന് 
യുവാക്കന്മാക്കള്ള ഇന്നത്തെ 

മനോഭാവം നോക്കിയാല് ബാ 
സ്ര്രോയുടെ വിമര്ശനങ്ങഥം എത്രയോ മുദൃലകോമളങ്ങ 
ളാണ്. യ്യൂറോപ്പിലേയും അമേരിക്കയിലേയും യുവജനവി 
പ്രവങ്ങഥം റഷ്യയിലേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഠം 
കേവലം ബാലലീലകഠം. 

റഷ്യയില് യൌവനവും വാദ്ധക്യവും ഉത്തരദക്ഷിണ 
്രവങ്ങളാണ് . ഒരേഭവനത്തില് വസിക്കുന്നവര്, ഒരേ 
പാത്രത്തില്നിന്നും ഭക്ഷിക്കുന്നവര, ഒരേ ശയ്യയില് ശയി 
ക്ഷന്നവ൪__ അവര്തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായാന്തരം അപാരം; 
അവരെ അകറഠന്ന സമുദ്രം അഗമ്യം. ] 

ഇന്ന് ഒരു യുവജനചൈതന്യം റഷ്യയില് മുഴുവന്. 
പടന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന്െറ കിരണങ്ങം ചുറു 
പാടും പരന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യുവാക്കുന്മാരാണു റഷ്യ, 
യുടെ ജനയിതാക്കം; പരിപാലകന്മാ; അധിപന്മാര്. 
ഇന്നുതന്നെ അവര് റഷ്യ൯രാജ്യഭരണത്തില് എത്രയോ. 
വലിയസ്ഥാനം കൈവശമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോക. 
ത്തില് മറെറാരിടത്തുംതന്നെ ഇത്ര ചുമതലയേറിയ സ്ഥാന 
്ങം യുവാക്കന്മാക്ട കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്പരാജ്യങ്ങളില് 
പരിപാകത, പ്രായാധികും എന്നു ചിലതു പറഞ്ഞു ഉത്ത 
രവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പടുവൃദ്ധന്മാരെ ക്ഷണി. 
കടന്നു. ആ ഒരു കാരണംകൊണ്ടുതന്നെ റഷ്യയില് വൃദ്ധ 
ന്മാര് തിരസ്ത്തരുമാകുന്നു. 
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മലയംളരാമ്യംധിശേഷാല്പ്രതിം 

റഷ്യയിലെ യുവജനം ഒരു പരിപുണ്ണ്ണലോകമാണ് . 
അതു സവതത്ത്രസ്വതന്ത്രമാണ്. അതു് സവ്വ്യാപിയാ 
ഞ്. അതിനുള്ള പ്രത്യേകത റഷ്യയില് എവിടേയും 
കാണാഠ. വിദ്യാലയങ്ങം, വായനശാലകറഠം, ഉദ്യാനങ്ങം, 

വിനോദരംഗങ്ങഥം, നാടകശാലകഠം ഇവ യുവാക്കന്മാക്ദ 
സ്വന്ധമായിട്ടുണ്ടു് . ൪ വക്കു പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ പത്ര 
അ്ങറം; പ്രസ്സകഠം; അവയ്മുഛ നല്ല പ്രചാരവും ശക്തിയും. 
അവിടത്തെ യുവജനരസനയായ 4“പ്രവദ്? തീപ്പൊരി ചിത 
വന്ന ഒരു പത്രമത്രേ. 

റഷ്യയിലെ യുവചൈതന്യം കടലിലെ തിധമാലയല്ല; 
അതു കടലൂതന്നെയാണ് . കാറഠടിക്കുമ്പോഠം ഉയരുകയും, 
മറിയുകയും, ഇരമ്പുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗംഭീരപാരാവാരം 
തന്നെയാണ് . 

അവിടത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലത്തെപ്പോലെ 

ഒരു സമത്വം, ഒരു സാഫഹോദയ്യം, ഒരു സാവലൌകികത്വം 
മറെറാരിടത്തും കാണ്മാനില്ല. അമേരിക്കാക്കാരനും, ആഫ്രി 
ക്കാക്കാരനും, ഇംഗ്ലീഷുകാരനും, ഇന്ഡ്യാക്കാരനും, ജപ്പ്യാ൯ 
കാരനും, ജമ്മ൯കാരനും അവക്കു സ൩ഫോദരന്മാരാണ് . 
ജപ്പാനില് ഒരു ഭൂകമ്പം! ജൊഹാന്സ് ബ൪ഗ്ഗില് ഒരു കൊടു 
്കാറവ് ! ജാവായില് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം! ആ പ്രമൃതിയാല് 
ശപിക്കപ്പെട്ട നാടുകളിലെ അഗതികളെ സഹായിക്കാ 
നായി റഷ്യയിലെ പണസ്സുഞ്ചിയുടെ കെട്ട് താനേ അഴി 
യുന്നു. 

റഷ്യയിലെ യുവാക്കന്മാര് ആക്കം കീഴടങ്ങുന്നവരല്ലഃ 
ആരേയും വഴങ്ങുന്നവരല്ല. അവര് നിദയരാണ് ; നിരമം 
ശരാണ്ട് . പ്രവൃത്തി, അവരുടെ ജീവിതോപായമല്ല; ജീവി 
തം തന്നെയാണ് . ആദര്ശസിദ്ധിക്കുള്ള മാഗ്ലമല്ല; ആദ 
ശം തന്നെയാണ് . 

ഭി വ്യമായ അത്ൃഛ്ി?റയെന്നും സ്വര്ഗ്ഗീയമായ അവി 
ശ്വാസ്മെന്നും കവിക വണ്ണ്്ിക്കുന്നതളു് ഇന്ന് ഷ്യന് 
യുവജനങ്ങളിലാണു കാണപ്പെടുന്നത്. അനേകകാലത്തെ 

അഷഭ്യന്തരകലഹങ്ങംകൊണ്ടു” രാജാക്കന്മാരുടെ ദുസ്ലഫമായ 

ദു൪ഭരണംകൊണ്ടു് , പുരോഹിതന്മാരുടെ അനസൂയ തമായ 
ആത്മിയപീഡകൊണ്ടു, ഡഷ്യ൯ജനതയ്യുക്ം എന്തിലും 
എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരത്ൃഛ്ളിയും അവിശ്വാസവും തോന്നിയി 
ണ്ടു, എന്നാല് അതേ സമയംതന്നെ അവയ്മുള്ള ഹുദ 
യപൃവമായ ഒരു ഭക്തി._ഇരശ്വരനോടല്പ, രാജാവിനോ 
ടല്ല, മതത്തോടല്ല, ഗുരുക്കന്മാരോടല്ല, ഭൂതകാലത്തോടല്ലം-_ 
ഭാവിയോട്ട്, വിപ്ലവത്തോട്, വിഷയത്തോടു' ഉള്ള ഭക്തി 
അപാരവും അന്യാദ്ദൃശവുമാണ്ട് . 

ഫിററ്സ് ജറാഠംഡ് പറയുന്നപോലെ വിഷാദക 
ലുഷിതരായ യു വാക്കഠം* റഷ്യയിലുള്ളവരല്ല;; അവക്കു വി 
ഷാദമെന്ത്ര് ? വിഷമതയെന്ത്ര് ? പ്രസിദ്ധമായ ഒരു റഷ്യന് 
നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രംചോദിക്കുനാ. “4സുയ്യന് പ്രകാ 
ശിക്കുന്നതെന്തിന്ന് ??” മറെറാരു കഥാപാത്രം മവപടി പഠ 
യുന്നു, 4“സൂയ്യ൯ പ്രകാശിക്കുന്നതു റഷ്യയിലെ യുവാക്ക 
ന്മാക്ദ വേണ്ടിയാ .? അതേ; സുയ്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകൃ 
തിയും എല്ലാം തന്നെ ഒരു നവീഗഥ ലോകസ്തൃഷ്ടിയില് റഷ്യ 
യെ സഹായിക്കുന്നതായി റഷ്യന്യുവാക്കന്മാർ വിശ്വസി 
മിന്നു. 

ടര്ഷനീവിനെറ നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രം യുവാ 
ക്കന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു;__ 4യുവാക്കന്മാരെ, 
റഷ്യയുടെ വിജയപൂവമായ ജീവിതത്തെ, ലോകത്തിന്െറ 
ഭാസുരമായ ഭാവിയെ നിങ്ങളുടെ കൈയില് അപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. നിങ്ങാം അതിനെ ആസ്വാദൃതരമാക്കുക! അനുഭ 
വിക്കുക! ആനയീിക്കക.?? നമുക്കും ഇതിനേത്തന്നെ പ്രതി 
ഭധ്വനിപ്പിക്കാം. 
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മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

(ഏഎ൯ ഗോപാലപിള്ള ബി. ഏ) 

“മൌനത്തില്മുി മയങ്ങിയോരെന്മനഃ- 

“സുനമുണന് വിടിന്നുവീണ്ടും. 
പൊന്പുലരാകാശവ്്ൂമരം പൃത്തൊരു 

പൂമ്പൊടി പൂശി വരുന്നവായു 

.ആനന്ദസാന്ദ്രമാമന്ദം തലോടവേ 

ആ നവാപൂ നിന്നു സൃത്തമാന്നു. 

ഉള്ളിലൊതു:ഭാത്തോരാരാഗത്തേനാന്നു 

തുള്ള ന്നോരമ്മലര് പൂവില്നിന്നും 

വിശ്വാന്തലീനമായേകാന്തശാന്തമായ്, 

ശ്രീമാന് എം ഗോപലേപിള്ളം 

ശാശ്വതമായൊരോംകാരം പൊങ്ങി. 

ആ മന്രനാദത്തില്നിന്നെങ്ങുമങ്ങൊരു 

കോമളകാന്തി പരന്നു വീശി. 

അക്കാന്തി ചിന്തിയ വെണ്തിരമാലയില് 

ഇക്കാണും വിശ്വമുടിച്ചു പൊങ്ങി. 

നാനാവസ്സ്്്റോജ്വലനക്ഷത്രകോടികറം 

ആ നവതേജഡസ്സിന്വീചിയിങ്കല് 

സത്യസംബദ്ധമായ് നിത്യാനുഷക്തമായ് 

വൃത്തം നടത്ുതുകായ് ദിവ്യഭിവ്യം. 

ഇന്ദുപ്രദാകരരാ ദിവ്യവൃന്ദത്തില് 

മന്ദപ്രഭരായി നിന്നു മിന്നി. 

ആ ദിവ്യതേജസ്സിന്നാതതാട്റേഷത്തി. 

ലാര്ദ്രമായ് ത്തിന്നു ഭൂവനമെല്ലാം. 

സ്വശ്ലൂശിഖരിതന്നഗ്രത്തില് നക്ഷത്ര. 

മാശ്ലത്തില് പൊന്തുന്ന പൊന്മലരും 

“പാതാളം പുല്കിയൊഴുകും പുഴയുടെ 

“ശീതളതീരതൃണസുമവും 
ഒന്ുനുപോല് പുല്കുന്ന ദിധ്യമഫസ്സ്സേ! നി 

.തന്നെയാണെനെനന്നുമെനെറ ദൈവം. 

ആദിപ്രകൃതിക്കുമാടിയായ് ഹേതുവായ് 

ജ്യോതിഃസ്വരൂപമായ് ശാശ്വതമായ് 
സൃഷ്ടിക്കും രക്ഷയ്യുക്മാധാരഭൂതമായ് 

സൃഷ്ടമാംപ്രേമമാണെന്െറ ദൈവം. 

താവകചുംബനമുദ്രകളല്പയോ 

പാവനലാവണ്യസാരം സവം! 

ആലോലമേഫ്വമയ്യരം പരത്തുന്ന 

പേചവപ്പീലിതന് പഞ്ചവണ്ണം. 

ഫഠീന്നുണ്ണ്ിയുതിയുതിക്കുംകുമിളമേല് 

മിന്നിക്കും മിന്നല്പോല്, മായ്മച്ഛം പിന്നെ. 
പൊന്പനിനിര്മലര്മേലോലും കാന്തികഠം 

എ൯ന്പൈതല്തന് പൂങ്കവിളിൽ വീശും. 

മട്ചമാരകണ്കോണില് മിന്നുന്നരാഗത്തെ 

എന്൯കരളിങ്കല് പകത്തി കാട്ടും 

അമ്മതന്നുമ്മയാല് കോഠറംമയിര്ക്കൊള്ളു ന്നോം 

രമ്മണിക്കുഞ്ഞിനെറ പുഞ്ചിരിയാല് 

വെണ്ണ്ണിലാവിനെറ കുളിർമയിൽ മുക്കിയീ.- 

മണ്ണ്ണല്ലാം വിഴ്ണ്ണാക്കി മാററിക്കാട്ടും. 

ഏങ്ങുമിസ്സുസ്സിശ്വ സെന്ദയ്യം വീശുന്ന 

മംഗലപ്രേമമാണെന്െറ ദൈവം. 

അന്യയര്തന്നാത്തിയാലന്വഹമാര്ദ്രനായ് 

ധന്യം കിരീടമുപേക്ഷിച്ചോനേ! 
ബുദ്ധഭഗവാനോ! യങ്ങിലൊഴുകുന്ന 

ത്രദ്ധമാം പ്രേമമാണെന്െറ ദൈവം. 

അന്യൃര്ത൯പപേപരിഹാരമൊന്നിനായ് 

തന്നെയും ക്രൂടി തൃജിച്ചുമേളോനേ! 

യേശൃുഭഗവാനേ! ശാശ്വതമായങ്ങില് 

വിശും പ്രണയമാണെനന്െറ ദൈവം. 

അമ്പാടിപ്പയമിനെറ പിമ്പോടിയെത്തുന്ന 

സനുണ്ണ്ൂപ്പേമയിലാസവായ്യക 

ഓടക്കഴലള്ളിചൂടെയീവിശ്ചങ്ങ 

ളാടിക്കും തെന്നലിന്തുള്ളിയിലും 

കുന്നിലുമാനായപ്പെണ്ണിലുമങ്ങൊപ്പം 

മിന്നിക്കും പ്രേമമാണെന്െറ ദൈവം. 

ഗേദ്വേഷങ്ങളാം വേലകളാലെന്നു- 

മാക്രുകല്ലോലലോലമായി, 

നിത്യമായ് മയ്യാദാസംസ്ഥസമുദ്രമാം 

സത്യമാം പ്രേമമാണെന്െറ ദൈവം. 

ഉത്താളമാമിത്തരംഗത്തിന് താളത്തി- 

ന്നൊത്തെന്നും തുളളാനായ് നിത്താതെന്നെ 

എന്നുതാ൯ സംശാന്തപ്രേമസമുദ്രത്തി൯- 

സുന്ദരതീരത്തിലെത്താറാക്കും. 

എന്നെന്നശ്ലാന്തരസത്തിലഥിഞ്ഞലി- 

ഞ്ഞെന്നാത്മാ സാന്ദ്രസായുജ്യമാളും. 

അങ്ങിങ്ങില്ലാതെങ്ങും തിങ്ങമൊളിയേ!യെ.- 

ന്നാത്മാവിന്നാത്മാവേ! വെല്വുതാക!!! 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ടും ട്ടു 

! ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത. ് 

(ആഗമാനന്ദ൯) 

ഹിന്ദുധമ്മം ഒററ മതമല്ല. അനേകമതങ്ങം ചേന 
ഒരു മതമാണ്ട് . ഈ എല്ലാമതത്തില് പെട്ടവരും ഐക 
കണ്ടലേ്േന പ്രമാണങ്ങളായി അനേകവഷക്കാലം കൊണ്ട് 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങറം മുന്നാണ് . അവ ഉപ 
നിഷത്തും വേദാന്തസുത്രവും ഭഗവദ് ഗീതയുമാകുന്നു. ഉപ 
നിഷത്തുകളെ വേദാന്തമെന്നും പറയുന്നു. അഭ്യൂദയനിദത്രേ 
യസസിദ്ധിക്കുള്ള ഉപായമായ ധമ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
വേദത്തിന്െറ സാരമാണുപനിഷത്തത് . ഉപനിഷത്തിനെറ 
അത്ഥനിസ്ണ്റുയം ചെയ്യുന്ന വാദഗ്രന്ഥമാണു വേദാന്തസൂത്രം. 
ഉപനിഷത്തുകളാകുന്ന പതശ്തുക്കളെ കറന്നെടുത്ത പാലാണു 
ഗീത. 

ഗീതാകത്താവാരെന്നും ഗീത 
യുടെ സന്ദേശമെന്തെന്നും ഉള്ളതി 

നെപ്പുററി പല പക്ഷങളണ്ട്. ഗ്ര 
ന്ഥത്തിന്നു പ്രാമാണ്യൃത ക്രടുന്തോ 
൨൦ ഓരോ പക്ഷത്തിലുള്ളവരും അ 

' തിനെ സ്വസ്വപക്ഷപ്രുകാരം വ്യാ 
ഖ്യാനിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതു സഹജ 
മാണല്ലൊ. ഈ നാനാപക്ഷങാ 
ളില് ചിലതിനെപ്പുററിയെല്ലാം വി 
മശനം ചെയ്താനാണ്' എനറെറ ഉ 
ദ്യമം. 

ഗീതയുടെ കത്താവാര്'? ശ്രീ 
കൃഷ്ണന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എ 
ന്നാല് ത്രീകൃഷ്ണു൯ ചരിത്രസമ്മത 
നായ ഒരു പുരുഷനാണോ? അ 

ല്ലേങ്കില് പിന്നെ ആരായിരിക്കാം? 
ശ്രീശക്രാചായ്യുരെന്നു ചിലര് പ 
റയുന്നു. രണ്ടു കാരണങ്ങളാല് ഇതു 
ശരിയല്ല. ഒന്നാമതു ഗീതാഭാഷ്യയ 
ത്തിന്െറ ആരംഭത്തില് ആചാ 
യര്, ഭിന്നമതസ്ഥന്മാർ ഗീതയെ 
ഭിന്നാത്ഥങ്ങം കൊടുത്തു് അതി 
നെ ജനങ്ങാംക്കു ദു൪ഗ്ാഫ്യയമാക്കി 

ത്തിത്തിരിക്കയാലാണു താന് ഭാ 
ഷ്യനിമ്മാണത്തിന് ഒരുമ്പെടുന്ന 
തെന്നു പറയുന്നു. രണ്ടാമതു ഉപദേശസാഹസ്രി, വി 
വേകചൃഡാമണി, സവ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം 
മുതലായ ആചായ്യകൃതികളുടെ മതമല്ല ഗീതയില് പ്രകാശി 
ക്ഷന്നതെന്നും ഗീതാഗ്രല്രോകങങളില് ചിലതിനെറ വാക്യാത്ഥം 
സ്വമതത്തോടട യോജിക്കാതെ വരുന്ന അവസരത്തില് 
സ്വമതത്തെ ആ ശ്ലോകങ്ങളില് നിന്നുണ്ടാക്കാ൯ ആചാ 
യ്യ൪ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്നും കാരെന്നു. ആചായ്യമതമായ 
വെറം നിവൃത്തിമാശ്ലമല്പ ഗീതയില് കാണുന്നതു് . 

ഗീതയുടെ കാലപരീക്ഷണവും ഗ്രന്ഥകാര൯ ആരെ 
നുള്ള. ചിന്തയ്യക്ച ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. കൃസ്തുമതത്തിന്െറ 
ആവേശം ഗീതയ്യു്ഛണ്ടെന്നു ചില വെള്ളക്കാര് അഭിപ്രായ 
പ്പെടുന്നു. ഇതു ശരിയല്ല. കൃസ്തൂവിനെറ ഉപദേശങ്ങളോട്ട 
സാമ്യമുള്ളതോ ആ ഉപദേശങ്ങളേക്കാറം ഉല്കൃഷ്ണത ര്രൂടി 
യതോ ആയ അസംഖ്യം വിശിഷ്ട്ോപദേശങ്ങറം ഗീതയിലു 
ണ്ടെമ്കിലും കമ്മവിരതിപരമായ ബൈബിളിനെറ സ്മ്പ്യദാ 
യമല്ല ഗീതയ്യുചള്ളത്് . കൃസ്തൂവിന്െറ ജീവിതംപോലെയുള്ള 
ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കു മനുഷ്യനെ നയിക്കുകയല്ല ഗീതയുടെ 
ചക്ഷ്യം. 

ബുദ്ധമതത്തിനെ സംക്രാന്തി ഗീതയിം,ണ്ടെന്നു വാദി 
ക്കുന്നവരും ഗീതാസ്മ്പ്യദായജ്ഞന്മാരല്പ. ബുഭ്ധനെറ ജീവി 

ഗ്രികൃഷ് ണഭഗവാന് അഞ്ജുനനു ഗിതോപദേശം ചെയ്യുന്നതു. 

തത്തിലും ഉപദേശത്തിലും കാണുന്ന അനാസ്ത്രികവാദമോ, . 
കമ്മത്യാഗമോ, ബാഹ്യസന്യാസമോ, ബാഫ്യസന്യാസിക്കു 
മറവളളവരേക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ടതയുണ്ടെന്നുമ്ള വിശ്വാസമോ 
ഗീതയ്യുച സമ്മതമല്ല. ഗീതയില് കാണുന്ന ശത്രസ്സ്റേഹം 
ബുദ്ധനേറയും കൃസ്തൂവിനേറയും ഉപദേശരീതിയനുസരിച്ചുള്ള 
തുമല്പ. ലോകത്തെ ബാഫ്മയമായി തൃജിക്കുന്നതിനേപ്പുററി 
ഗീതയ്യുച്ച യാതൊന്നും പറയുവാനില്ല. എന്നാല് ബെൌരഭധ 
ജൈനന്മാരുടെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരാമര്ശിച്ചുകൊണ്ടു 
ചില വാകൃങ്ങഠം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതു നിമിത്തം 
ഗീത ബെൌദ്ധജൈനമതങ്ങറംക്ക ശേഷമാകണമെന്നില്ല. 
ബെദദ്ധന്മാരുടേയും ജൈനന്മാരുടേയും ഐതിഹ്യപ്രകാരം 

ഗൌതമന്നും മഫാവീരന്നും മു 
പു അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ 
അനേകബ്ുദ്ധന്മാരും ജിനന്മാ 
രം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുളളതായിക്കാ 
ണാം. അതിനാല് ഗീതാകത്താ 
വിനെറ കാലത്തിനു മു൯ന്പൃത_ 
ന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സിദ്ധാ 
ന്തംലേളെയാണു ഗീതയില് പരാ 
മര്ശിച്ചിട്ടുകുതെന്നു വിചാരിക്കു . 
ന്നതില് അസാംഗത്യമെന്ത്ര് ? 

ഇപ്രകാരം ചരിത്രകാലത്തു 
നിന്നു പുറകോട്ടുപോയി ഗീതാക 
ത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതി 
നു നാം നിരബുന്ധിതരായിത്തീി 
ന്നിരിക്ക്ന്നു. അധിടെ നമുക്ക 
കുളുതു' അനുമാനം മാത്രമാണ്. 
അതനുസഴിച്ചു കവിന്തിക്കാം. 

മതം ഒരു സയിന്സാണു . 
മതത്തിന്െറ പ്രാമാണ്മൃത, അ 
തിലെ ഉപദേശങ്ങളനുസരിച്ചു 
പ്രവത്തിച്ചാല് ഉദ്ദിഷ്ഠംലമുണ്ടാ 
കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ 

ആത്രയിച്ചിരികടന്നു. ലക്ഷ്ൃത്തി 
നെറ അനുഭൂതി തരാന് ശക്തമ 

ല്ലാത്തതു മതാഭാസമാണ്ട് . മതമല്ല. ആമുജനകവയം അബ്'ജ 
നാകവും, വിധിച്ചിട്ടുളുള മാത്രയില്, വിധിച്ചപ്രകാരം മൂട്ടി 
ച്ചേത്താല് ജലമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതു പരീക്ഷിച്ചറിയാവുന്ന 
തുപോലെ, മതത്തിനെറ ഉപദേശങ്ങളും വിധിപ്രകാരം 
അനുഷ്ഠിച്ചാല്, അതതനുഷ്യാനത്തിന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്ന 
ഫലത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തില് തരുന്നതായിരിക്കണം. ഇതാ 
ണ് ഒരു ഫിന്ദുവിന്െറ ന്ദില. ഈ തോതനുസരിച്ചു, 
ഗീതയ്യു്ഛ പ്രാമാണ്യതയുണ്ടെന്നു വിജ്ഞന്മാരും ചിന്തക 
ന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുളളതു് ; ഗീത മനുഷ്യനെ പരമലക്ഷ്യ 

ത്തിലേക്കു നയിക്കാന് പയ്യാഫ്ുമാണെന്നു പരീക്ഷിച്ചറി 
ഞ്ഞിട്ടുമളതിനെറ ഫലമാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്നും പരീ 
ക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല് ഫലം തരുന്നതുമാണ് . ഇത്ഭനെ 
യുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനെറ കത്താവ അതില് പറയുന്ന 
കാര്യങ്ങം നേരിട്ടു പര ക്ഷിച്ചനുഭവിച്ചിട്ടുമളയഘാളായിരിക്ക 
ണമെന്നുമളതിനു സന്ദേഹമില്ല. ഗീതയുടെ മുഖ്യോപദേശം 
വേദത്തില് നിന്നോ ഉപനിഷത്തുകളില് നിന്നോ & കടം 
വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും, വേദോപനിഷല്പണ്ഡിതന്മാ 
രായ, ഗീതാകത്താവിനെറ സമകാലീനമഹഷിമാക്കക്രടി 
അറിയപ്പ്യെടാത്തതാണെന്നും, വിവസ്വാന്ന്' കല്ലത്തിനെറ 
ആദികാലത്ത്” ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പരമ്പരയാ 

% ചേദോപന ഷത്തുകളില് ഉണ്ടെങ്കിലും നങ്ങ” അത്വം 
മനുസ്സ്സിലാ കായ്ല്യയാല് നഷ്ണരമായിപ്പോയകെന്നുത്ഥം 



വന്നു കാലാന്തരത്തില് നഷ്ടമായിത്തിനിട്ടുളളതാണെന്നും 
ഗീതയില്തന്നെ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായം 
പറയാനുള്ള ആളിനന്െറ നിലയേപ്പുററി പ്രാചീനഹിന്ദു 

ക്കറം എന്തു പറയുന്നു? ജൂഷി, അവതാരം എന്നിവ 
ഓരോ നിലയാണ് . തത്വാന്ഭൂതിയുള്ള സത്യവചസ്സ്റായ 
വന് ജുഷി. വേദോപനിഷത്തുകളില് അന്തര്ല്ലീനമാ 
യിരിക്കുന്നതും, കാലചക്രഭ്ൂമണം നിമിത്തം നഷ്ടമായതു 
മായ ധര്മ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ജീവോദ്ധാരണം ചെയു 

ന്നയാഠം അവതാരം. തനെറ ഗുരുക്കന്മാക്കക്രടിയും അനുഭവ 
മില്ലാത്ത ഒരു ഭിവ്യത്ത്വത്തെ അവതാരപുരുഷ൯ ലോകസ 
മക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന. ഈ അത്ചത്തിലാണു വ്യാസന്, 
ദത്താത്രേയന്, കപില൯ മുതലായവര് അവതാരസംജ്ഞാ 
ഫന്മാരെന്നു പഠയുന്നതു് . അങ്ങിനെയുള്ള വ്യാസാദികഠംക്കും 
അറിയപ്പെടാത്തതും, അനുഭവപ്പെടാത്തതും ആയ ഒരു ദിവ്യ 
തത്വത്തെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചയാളാണു ഗീതാ 

കുത്താവയ. അതിനാല് ഗീതാകത്താവു', ഹിന്ദുക്കളുടെ 

ദൃഷ്ട്യാ ഒരു അസാധാരണാവതാരപുരുഷനായിരിക്കണം. 
ഈ അവതാരപുരുഷന് ശ്രീരാമനാണോ? ചരിത്രകാലത്തി 

നുമുമ്പയ വ്യാസാദികഠംക്കള്ള നിലയില്നിന്നു മീതെയുള്ള 
തായി ഐതിഹ്യപ്രകാരം കാണുന്ന രണ്ടു വിശിഷ്ഠാവതാര 
പുരുഷന്മാര് ശ്രീരാമ 
നും ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണ 
ല്ലോ. ഇതില് ശ്ര്രീരാ 
മനെറ ഉപദേശങ്ങ 
0൦ അദ്ധ്യാത്മരാമാ 

യഞത്തിലും വാത്മീ 
കിരാമായഞണത്തി ലും 
ക്രടി നമുക്ക ലഭിക്കു 
ന്നു. അവയുട്േയും 

ഗീതയുടേയും പോക്കു 
രണ്ടാണ്. ഗീതയും 
കള ഗാംഭീയംഅ 
ഗാധത__ അവയ്യ്കി 
ല്ല. ആ ഉപദേശ 
ങ്ങറാംക്കനുസ രി ൧0 

ണു ശ്രീരാമനെറ ജീ 
വിതവും. അതിനാല് 
ഗീതാകത്താവു ശ്രീരാ 
മനുല്പ. അതിനാല് 
ശ്രീകൃഷ്ണു൯തന്നെ ഗീ 
താകത്താവെന്നു സി 
ദ്ധി്മു്ഛന്നു. 

പ്രസംഗവും പ്പ 

വൃത്തിയും രണ്ടായി 
രന്നവരെ ആദരി 
ക്മുന്നവരല്ലായിരുന്നു പ്രാചീന ഹിന്ദുക്കഠം. ആത്മശാ 
ത്തില് ആചായ്യനാകുന്നതിനു അനുഭവമുള്ള വന്നേ അധികാ 
രമുള്ള വെന്നു പ്രാചീനന്മാര നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയി 
രുന്നു. അതിനാല് ഫിന്ദ്ുക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ 
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാചീനാചാദ്യുന്മാരെല്ലാം, തങ്ങളുടെ മതം 
എന്തുതന്നെയായാലും, അതു ശ്രുതിയുക്ത്യനുദവങ്ങളെക്കൊ 
ണ്ടു സമത്വിച്ചിട്ടുക്ള വരാണ് . ഒരു സംഫ്വക്കാര ചേന്ന്, 
ഒരാളെ വിദ്വാനെന്നോ സ്വജാതീയനെന്നോ കരുതി, 
ആചായ്യയനാക്കി വാഴിക്കയല്പ ഉണ്ടായിട്ടുകുളുതു് . ആചായ്യു 
ന്മാർ സ്വപ്രതിഭാനുഭൂതികളുടെ ബലംകൊണ്ട്, തങ്ങളോട്ട് 
എതിക്കുന്നതിനു സദാപി സന്നദ്ധന്മാരായി നില്ക്കുന്ന 
പ്രതിപക്ഷികളെ ജയിച്ചു” അവരുടെമേല് തങ്ങംക്കുള്ള 
അധികാരത്തെ സ്ഥാപിച്ചവരാണ് . അതിനാല് പ്രസംഗ 
പ്രവൃത്തികറംക്കു ഐകരൂപ്യമുള്മവരായിരുന്നു അന്നത്തെ 
ആചായ്യന്മാ൪. അല്ലാത്തവക്ക സമുദായത്തിന്െറ മുമ്പില് 
ഒരു ദിവസം തികച്ചു നില്ക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 

ഈ തോതനുസരിച്ചു്', ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയില് സവ 
സമ്മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗീതയുടെ കത്താവും 
ഗീതാതത്വമനുസരിച്ചു ജീവിച്ചയാളാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന 
തിനു സ്ായമുണ്ട് . ഗീതയില് പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ 
സ്വജീവിതത്തില് അനുഷ്ഠിച്ചു കാണിച്ചയാളാണു ശ്രീകൃഷ്ണ 

ഗ്ന മം സന 
അനന്യ, വോ 

ശ്രീ ് ൂഭഗവാന്െറ മുരളീഗാനം ന്നു 

മലയാളരാജ്യം വിശേ ഷാല്പ്രതി 

നെന്നു ഭാഗവതവും ഗീതയും ചേത്തുപഠിച്ചാലറിയാം. ഭാഗ 
വതത്തില് കൃഷ്ണുകഥപറയുന്ന ഓരോ അഭദ്ധ്യായത്തിന്െറയും 
അടിയിലിരികഴന്നതു ഗീതയുടെ ഓരോ തത്വമാണ്. അതി 
നാല് ഗീതാകത്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണനെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനു 
ന്യായം കാണുന്നു. ഗീതാഗ്രന്ഥത്തിന്െറ കത്താവായി, 
ഗീതോപദേശമനുസരിച്ചു തദനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
ഫലത്തെ മററള്ളവക്ട കാട്ടിക്കൊടുത്തയാളായി, വ്യാസാദി 
കളേക്കാഠം ഉയര്ന്ന പടിയിലെത്തിയ ഐതിഫ്ൃസമ്മത 
നായ ഒരു അവതാരപുരുഷന് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, 
അദ്ദേഹം ശ്രീരാമന്, ശ്രീബുദ്ധന്, ശ്രീകൃസ്ത്, ശ്രീശങ്കരന് 
എന്നിവരിലാരുമല്ലെന്നും, ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം ഗീതയുടെ 
പ്രത്ൃക്ഷദുഷ്ലാന്തമാണെന്നും വരുന്നതുകൊണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണന് 
ചരിതൃപുരുഷനാണെന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലാതെ 
ആരും ഗീതയുടെ കത്താവായിരിക്കാ൯ തരവമില്ല. 

യുദ്ധക്കെത്തില്വച്ചു ഗീത സംസാരിക്കാ൯ സമയ 
മുണ്ടോ എന്നും, അതു കേട്ട രേഖപ്പെടുത്താന് സാധിച്ച 
തെങ്ങിനെയെന്നും, അജ്ജുനന്െറ സന്ദേഹത്തിന്നും ഗീത 
യിലെ വേദാന്തവാക്യങ്ങറംക്കം അജ്ജുനനാല് കായ്യയമായ 
യുദ്ധത്തിന്നുംതമ്മില് വല്ല സംബന്ധവുമുണ്ടോ എന്നുമാണ് 
മറ൨ ചില ആക്ഷേപം. ഇതില് ആദ്യത്തെ സംശയമു 

ം ണ്ടാകുന്നതു പ്രാചീന 
യുദ്ധ സമ്പ്യദായത്തെ 
പ്പുററി ആലോചി 
യ്ല്രാത്തതു കൊണ്ടാ 
ഞ്. മഹാഭാരതം 
വായിച്ചു നോക്കു 
മ്പോഠം യുദ്ധം തആആ 

രണവീരന്മാക്ക്, ഇ 
പ്പ്യോഴത്തെ പുട്ട് 

ബാഠം കളിചോലെ 

യുള്ള ഒരു വിനോദം 
മാത്രമായിരുന്നു വെ 

നും അതില് രണ്ടു 
ഭാഗക്കാരും തയാറാ 
കാതെ യ്ൃദ്ധം തുട 
ങ്ങാറില്ലെന്നും ആയു 

ധമെടുക്കാതെ നില് 
| ക്കുന്നവരോടു പ്രതി 
| യോഗി എതിക്കാറി 

ല്ലെന്നും അറിയാം. 
അപ്പപോഠം, യുദ്ധക്കള 
ത്തില് ഒരു ഭാഗത്തെ 
നായകന്മാരില് ഒരു 
മുഖ്യനായ അജ്ജൂന 

സ്വസ്ഥനായിരു 
നനു തത്വവാദം ചെ 

യ്യാന് ധാരാളംസൌകയ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കാണാം. ഇനി 
ഗീതയിലെ പതിനെട്ടദധ്യായവും ദിവസവും പാരായണം 
ചെയ്തു ശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിയ്കുച്ഛവെന്നു നിയമമുള്ളവ 

രണ്ടു്. അതു പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനു ഒരു നാലുമണി 
ക്രറില് ക്രടുതല് ആവശ്യമില്ല. ഭാരതയുദ്ധത്തില് ഒന്നാ 
മത്തെദിവസം അജ്ജുനന്റെറ യുദ്ധവും വളരെ കുറച്ചു സമയ 
ത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു വെന്നു മഹാഭാരതത്തില്നിന്നു 
മനസ്സിലകോന്നു. അതിനാല് യുദ്ധക്കളത്തില്വച്ച ഗീതോ 
പദേശം ചെയ്ത എന്നു വരുന്നതില് അസാംശത്യമില്ല 
തന്നെ. 

₹ പിന്നെ, ഇതു കേട്ട രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്ങിനെയെ 
ന്നാണെങമ്മില്, ദൂരദൃഷ്ഠിയും ഭൂരശ്രവണവും അസാധ്യസിഭധി 
'കളല്ല. ടെലിപ്പുതി മുതലായ വിദ്യകഠം ഇന്നും നടപ്പിലി 
രിക്കുന്നവയാണു?. വിശ്വവിശ്രുതനായ ശ്രീവിവേകാനന്ദ 
സ്വാമികളുടെ 4മനശ്ശക്തികം"? എന്ന ഉപസ്യാസം വായി 
ച്ുനോക്കിയാല് ഇതിന്െറ സയിന്സു കുറെ എല്ലാം മന 
സ്സിലാക്കാ൯ കഴിയും. അവതാരപുരുഷനായി വിചാരിക്ക 
പ്പെടുന്ന കൃഷ്ണുദ്വൈപായനവ്യാസനാണു് ഗീതോപദേശം 
കേട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയതു .. മഫായോശിയായ അദ്ദേഹ 
ത്തിന്ന് ഈ സിദധികളുണ്ടായിരുന്നവെന്ന വിചാരിക്കുന്ന 
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മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

തില് എന്താണു തെററ് 3 സംഭാഷണം പദ്യരൂപേണയാ 
യിരുന്നുവെന്നു പ്രാചീനുന്മാക്കം പക്ഷമില്ല. 

പ്രോത്ഥായപ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാനാരായണേനസ്വയം 
വ്യാസേന ഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാ മഭ്ധ്യേമഹാഭാരതം?? 

എന്നു പ്രാചീനന്മാരതന്നെ പറയുന്നു. ഗ്രഥിതാ? 
എന്നാല്, ഗ്രന്ഥം അതായതു പദ്യമാക്കിച്ചെയപ്പെട്ടതെ 
ന്നാണത്ഥം. ഭഗവാ൯ ശ്രീകൃഷ്ണനും അജ്തുനനും തമ്മില് 
നടന്ന സംഭാഷണത്തേയും സംഭാഷണമദ്ദ്യേ അജ്ജുനനും 
ശ്രീകൃഷ്ണനും ചെയ്തു പ്രവൃത്തികളെയും സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്ര 
നോടു പറയുന്ന പ്രകാരം വ്യാസന് മഹാഭാരതമധ്യയേ 
ചേത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു ഗീതയെപ്പുററി നാം അറിയു 
ന്നത്. 

അടുത്തതു അജ്ജുനനന്െറ സന്ദേഹവും ഗീതയുടെ 
ഉപദേശവും യുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് . യുദ്ധസ 

ന്നദ്ധനായി, വെള്ളക്കതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരില് കയറി, 
ശ്രീകൃഷ്ണുനെക്കൊണ്ടു തേര് തെളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു' രണ്ട സേന 
കളുടേയും മധ്യേ വന്നുനില്ക്കുന്ന അളജ്ജുനന്ന്', പിതൃപുത്രാ 
ചായ്യാദികളിലുള്ള മമത്വവും സ്വഗ്ഗപ്രാഏക്കളള കാംക്ഷയും 
നരകഭയവും നിമിത്തം രാജ്യം വേണ്ടെന്നുള്ള വിചാരമു 

കിലും പക്ഷക്കാരുടെ മതത്തെ അവലംബിച്ചാണു പരപ്പ 
ടുന്നത് . ഇപ്രകാരം ആന്തരാത്ഥം മനസ്സിലാക്കാത്ത ശാസ്രു, 
ജ്ഞാനമാണ് അജ്ജുനനെ കുഴക്കുന്നതും. അതിനാല് 
ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി കാണുന്ന ഈ നാനാമതങ്ങളുടെ അടി 
യില് ഇരിക്കുന്ന, ഐക്യവും സാമരസ്യവും ഉള്ള ധമ്മ 
തത്വം ഉപദേശിക്കയാണു ഗീതയില് ഭഗവാ൯ ചെ 
ന്നത്. ഈ ധമ്മരഫസ്യം മനസ്സിലാക്കി ധമ്മാധമ്മവിവേ 
ചനത്തിനെറ മൂലവും ആത്മതത്വവും ഗ്രഹിക്കുന്നതോടു 
കരടി അജ്ജുനന്െറ മതരഭ്ൂമവും മതിഭൂമവും നശിക്കുന്നു; 
അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന്നു തയാറാകുന്നു; യുദ്ധം൭ ധമ്മദ്വേ 

ഷികളായ കൌരവന്മാരെ ഫനിച്ച ധമ്മം സ്ഥാപി 
ലോകസംഗ്രഹം നടത്തുന്നു. ഇതാണു ഗീതയുടെ ക്രമം. 

ഗീതയുടെ മുഖ്യസന്ദേശം എന്തര്? ഗീതാ? എന്നു 
പദം മറിച്ചുവായിച്ചാല് കിട്ടുന്നതുതന്നെ?” എന്ന് ഒരു 
ദിവ്യമാനുഷന് പറയുന്നു. ഗീതാ? എന്ന പദം മഠിച്ചിടു 
മ്പോറം “ത്യാഗി? എന്നതിന്െറ ലോപമായ “താഗീ" എന്ന 
പദം കിട്ടും. ഇതില്നിന്നു ത്യാഗമാണു ഗീത ഉപദേശിക്കു 
ന്നതെന്നത്രെ അത്ഥമാകുന്നതു്. 

4൩ കമ്മാണാ ന പ്രജയാ ധനേന ത്യാഗേനൈകേ 
അമൃതത്വമാനതശ്തുഃ?? 

ഞ്ടായി, സ്വധമ്മവും ധമ് സ്ഥാപനത്തിന്നാവശ്യമുള്ളതു 
മായ യുദ്ധമുപേക്ഷിച്ചു ഭിക്ഷാഗധിയായി ജീവിതം നയിച്ചുക 
ഉയാമെന്നുളള ചിന്തവരുന്നു; കമ്മസന്യാസമാണു കമ്മയോ 
ഗത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്യമെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനാല് 
യാതൊരു കാരണത്താലും താന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ലെന്നു 
പറഞ്ഞു വില്ലം അമ്പും വലിച്ച ദുരെ എറിഞ്ഞു” അദ്ദേഹം 
തേര്തടത്തില് ഇരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണു ഭഗ 
വാന്െറ ഗീതോപദേശം പുറപ്പെടുന്നതു . 

ഗീതയുടെ സ്ഥായിയായ ഉപദേശം മുഴുവന് അജ്ജുന 
നേയും, അതുപോലെ അഹന്തയോ മമതയോ നിമിത്തം 
സ്വധമ്മം വിട്ടു, ശരിയായ സസ്യാസമെന്തെന്നറിയാതെ 
ബാഫ്ൃസസ്ാസത്തിനൊരുങ്ങുന്ന സകല ജീവന്മാരെയം, 
സ്വധമ്മാനു റിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. 
ഗീത മനുഷ്യനെ കമ്മങ്ങളില് നിന്നു ബാഹ്യമായി വിരമി 
പ്പിക്കുകയല്ല; കിന്തു, കമ്മകുശലനാക്കുകയാണു ചെയുന്നതു . 
ഗീതയുടെ മുഖ്യസന്ദേശം നിഷ്കുക്ഷദു്ല വ്യാ പരിശോധിച്ചാല് 
ഇതറിയാം. 

ഗീതയുടെ ആവിദാവം, മീമാംസകന്മാരും, പനി 
ഷദന്മാരും, ഭാഗവതന്മാരും, സാംഖ്യയന്മാരും, യോഗികളും 
മറവം വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആന്തരാത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ, 
സ്വസ്വമതസ്ഥാപനത്തിനു പരസ്സുരം മല്ലടിക്കുന്ന കാല 
ത്താണ്. അജ്ജുനന്െറ വാദമെല്ലാം ഇതില് ഏതെ 

ക 

എന്ന് ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ത്ത ത്യാഗം 
തന്നെ പക്ഷെ, ബാഫ്ൃൃത്യാഗമല്ല; കൃസ്തുവോ ബുദ്ധനോ 
ശങ്കരനോ പറഞ്ഞ, 4ആകാശത്തു പറന്നുനടക്കുന്ന പക്ഷി 
കളെ നോക്കുക; അവ വിതയ്യൂകന്നുമില്ല; കൊയ്യുന്നുമില്ല; 
കലവറയില് ശേഖരിക്കുന്നുമില്ല;; അവയെലപ്പ്യോലെ ഇരിക്കു 
ക. ഇരശ്വരനും ധനവും ഒന്നിച്ചിരിക്കയില്ല.? 

4അത്ഥമനത്ഥം ഭാവയ നിത്യം.?? എന്ന മട്ടിലുള്ള 
ത്യാഗമല്ല. ഗീതാകത്താവു പറയുന്ന ത്യാഗം ഒന്നു പ്രത്യയ 
കമാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നിനേയും നുശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല. 

4 ൭: സവകമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്പ്യാഗം വിചക്ഷണാ? 

്യസ്ത കമ്മഫലത്യാഗീ സ ത്യാഗീതൃഭിധീയതേ.? 

'ഇവിടെ കമ്മങ്ങം നിശ്ശേഷം തൃജിക്കണമെന്നുല്ല; 
കമ്മങ്ങളെല്പാം ഫലേച്ഛ ക്രടാതെ, അഥവാ ഫലം ഭഗവാ 
കല് സമപ്പിച്ചു ചെയ്യാനാണു” ഉപദേശിക്കുന്നത് . 

ശേയി സവ്യാണി കമ്മാണി സന്മൃസ്യാഭ്യാത്മചേതസാ 
നിരാശീ നിമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. 

എന്നാണു ഗീതയുടെ മതം. 

% എല്ലാ കമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും തൃജിക്കുന്നതിനെ വിദ്വാന്മാര് 
ത്യാഗമെന്നു പറയുന്നും കമ്മഫലത്തെ ഭൃജിക്കനവന് തൂംഗിയെന്നു പറ 
യപ്പെട്ടന്നു .” 

[നി 



അനാശ്രിതഃ കമ്മഫലം കായ്യും കമ്മ കരോതി യഃ 
.സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിന്നചാക്രിയ? 

എന്നാണു സന്ധ്യാസത്തെപ്പുററി പറയുന്നതു്. ഉണ്ണ്ണാ 
'തിരിക്കുന്നവനോ ഉറടങാതിരിക്കുന്നവനോ., യോഗിയോ., 
സന്ധ്യാസിയോ ആണെന്നു സമ്മതിക്കാന് ഗീതാകത്താവൊ 
രുക്കമില്ല. സിദ്്യസിദ്ധികളില് സമനായി, കാമക്രോധവേ 
ഗങ്ങളെ സഹിപ്പാ൯ ശക്തനായി, സകമ്ംല്യങ്ങളെ സന്യ 
സിച്ചു, ഭഗവാങ്കല് അഷഫ്ല്റിതമനോബുദധിയായിരിക്കുന്നവാ 
നാണ് യോഗിയും സന്പ്യാസിയും. വിഷയവാസനകളെ 
തുള്ളില് വച്ചുകൊണ്ട് ബാഫ്വ്യേയ്രിയങ്ങളുടക്കിയിരിക്കുന്ന 

വന് യോഗിവേഷംധരിച്ച കള്ളനാണ് . മതമെന്നത് മന 
സ്സിനെറ മാലിന്്യങ്ങളേയും തത് ഫലമായ മമത്വത്തേയും 

നശിപ്പിക്കുന്ന കായ്യമാണെന്നും അതിനും ബാഘ്യമോടി 
.കഠംക്ഷം തമ്മില് വാസ്തവമായ യാതൊരു ബന്ധവുമി 
ല്ലേന്നും ഗീത നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു. സ്വശ്ലാദിഭോഗത്ങളെ 
കാംക്ഷിക്കുന്ന മീമാംസകനെറ കമ്മകലാപുങ്ങളെപ്പററി 

“ഗീതാകാരന്നു വല്പിയ ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണുശബ്ദും 

കേട്ടു കണ്ണനീരൊലിപ്പിക്കയോ തുമ്മുകയോ ആടുകയോ 
ചെയ്യുന്നതു ഭക്തിയാണെന്നു ശീത കരുതുന്നില്ല. 

44യല് കരോഷി യദശ് നാസി യജജുഫോഷി ദദാസി യല് 
യത്തപസ്യസി കൌന്തേയ തല് കുരുഷ്വ മദപ്ല്യണം.? 

എന്ന വിധിപ്രകാരം ഭഗവാങ്ംല്, തന്നേയും തന്െറ 
. സവ്സ്വത്തേയും അപ്ല്ിച്ചു ഭഗവാനെറ രആൃയുധമായി, ഭഗ 
വത് സേവയെനന രീതിയില് ഭഗവാനെറ കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യു 
ന്നതാണ് ഗീതയിലെ ഭക്തി. സ്വാത്ഥരഹിതമായി, 
ലോകസംഗ്രഹത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി, ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കമ്മ 
വും ബന്ധഹ്വേതുവല്ല. ഏതു കമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും, 

“ഇന്ദ്രിയാണീന്്രിയാത്ഥേഷു വത്തന്തുഇതി ധാരയ൯ 
ബ്രമണ്യാധായ കമ്മാണി സംഗം തൃക്ത്വാ കരോതി യഃ 
ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസാ.? 

എന്ന ഉപദേശം ഓത്തുകൊള്ളണമെന്നാണു വിധി. 
സകലകമ്മവും പ്രതിഫലേച്ലൂയില്ലെില് യജ്ഞമായിത്തീ 
രുന്നു. യജ്ഞാത്ഥമായ കമ്മം ബന്ധഹേതുവല്ല. സ്വധമ്മ 
മനുഷ്യിക്കുന്ന വിഷയത്തില് ബന്ധുശത്രുഭേദം നോക്കരുത് . 
സ്വധമ്മമെന്നതുളു് ലോകസംഗ്രഹത്തിന്നുപയുക്തമായതും, 
സ്വവാസനയ്യക്ഛ യോജിച്ചതും ഭഗവാനാല് ഉപദേശിക്കുപ്പെ 
ട്ടും ആയ കമ്മമാകുന്നു. സ്വധമ്മാനുഷ്യാനം ഭഗവാന്െറ 
ഉല്കൃഷ്ണപൃജയാകുന്നു. 

മലയാഭരാല്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കരുതു് . കമ്മം 
നിഷ്ട്യാമമാണെമ്കില് __ ഫലേച്ലാരഹിതമെങ്കില് _ അതു് 
ഒരിക്കലും ബന്ധഹേതുവല്ല. കമ്മവും ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും 
തമ്മില് വിരുദ്ധങ്ങളല്ല. ബാഫ്ൃസന്യാസമുണ്ടെമ്കിലും, 
ഇല്ലേത്തിലും മനസ്സില് അഹന്താലേശമില്ലാത്ത൨ന്൯ ഇഹ 
ലോകുത്തുവെച്ചുതന്നെ മുക്തനായിത്തീരുന്നു. ആത്മാ ജനന 
മരണരഫ്ഥിതനാകയാല് സ്വധമ്മമനുഷ്യിക്കുന്നതില് ത 
നിക്ക് , മരണം നേരിടുമെന്നോ, അന്യനെ കൊല്പാനിടവരു 
ന്നതിനാൽ ഫിംസാദോഷം നോേരിടുമെന്നോ ഉള്ള ശങ്ക്ത്യാ 
വശ്യമില്ല. സകലവിധഭയവും അസമബ്ുദ്ധിയും മുക്തിക്കു 
പ്രത।ബന്ധമാണ് . വദ്ല്സവിഭാഗമെല്ലാം ജന്മനായുള്ളതല്ല. 
വാസനാനുസ്തതമായ ഗുണകമ്മവിഭാഗമനുസരിച്ച്' പ്ര 
കൃത്യാ ഉണ്ടായിട്ടുകളതാണു'. അവയാല് ബദ്ധനുല്പ ജീവന്. 
സ്വശ്ലമല്പ പരമപദം. മുക്തി__ദഭഗവത് പ്രേമമാണ്. 
നാനാശാസ്രുങ്ങഥം നാനാവിധത്തില് ഉപദേശിക്കുന്നതെ 
ല്ലാം ആ പരമപദത്തിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. 
വാസുദേവഖനാണു സവസ്വവും. അതിനാല് ലോോകസംഗ്ര 

ഹാത്ഥം സ്വധമ്മമനുഫ്യിക്കന്നതില്നിന്ന്' തരും പിന് 
തിരിഷരുതുു് . ഭയമോ മോഹമോ നിമിത്തം പി൯തിരിയുന്ന 
വന് ക്ലീബനാണ്'; ആത്മജ്ഞനല്ല. അതിനാല് കമ്മത്തെ 
നിഷ്്രാമമായി അനുഷ്യിക്കണം. 

ഇതാണു ഗീതോപദേശം. ഈ ഉപദേശത്തെ അവ 
ധാനപൂവം ആലോചിച്ച് അനുഷ്യിക്കുന്ന ജനങ്ങം വദ്ധി 
ക്കുന്നതുകൊണ്ടട് , ഓരോ വൃക്തിക്കം ഗൃഹത്തിനും, സമുദാ 
യത്തിനും, രാജ്യത്തിനും, ഭൂമണ്ഡലത്തിനു മുഴുവന്തന്നെയും 
ഉണ്ടാകുന്ന ഐശ്വയ്യത്തെപ്പുററി ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരം 
ബഹുജനങ്ങംക്വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗീത ഒരു ജാതിക്കാരുടേയോ, 
മതക്കാരുടേയോ, ദേശക്കാരുടേയോ മാത്രം സ്വത്തല്ല. ഇരശ്വ 
രന് എങ്ങിനെ സാവജനിനനോ അതുപോലെ ഗീതയും 
സാവജനിനമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗീതയുടെ ശരിയായ 
പഠനംമൂലം മതവിദ്വേഷം, ജാതിവിദ്വേഷം, വ്യക്തിവി 
ദ്വേഷം മുതലായി നാനാരൂപങ്ങളില് പ്രകാശിക്കുന്ന ദ്വേ 
ഷബ്ുദ്ധി ലോകത്തുനിന്നു നിശ്ശേഷം നീങ്ഖി സവത്ര ശാന്തി. 
പ്രചരിക്കുന്നതിനു, ി 

യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ 
താംസ്തൃഥൈവ ഭജാമൃഹം 
മമ വര്ത്മാനുവത്തന്തെ 

മനുഷ്യാഃ പാത്ഥ !(സവശഃ? 

എന്നുപറഞ്ഞ സത്യസ്വരൂപനായ ശ്രീഹരി അനുഗ്മ 
ഫിക്കട്ടെ. 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ഛി കകക. ക. ക. കം കം. ക. ക. കം ക. ക.ക.ക. കക. കക കം 

ശാസ്ത്ര ഭിവ്യ,ദ്ധിയും മനുഷ്യ ഭി വൃഭ്ധിയും. 

്ി ട് ഞ് കി 

(മുക്കോത്ുതു കുമാര൯ ) 

ലോകത്തില് ശാസ്ര്രസംബന്ധമായി അഭൂതപൃവമായ 
അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിന്നേ കാലമാണ്നിതു് . പൂ്യകാലങ്ങ 
ളില് ഇന്ത്യയിലും, മിസ്രരയിലും, ഗ്രീസിലും, റോമിലും മറവും 
ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിവൃദ്ധിയും ഇന്നു ലോകത്തില് കാണുന്ന 
അഭിവൃദ്ധിയും തമ്മില് വലിയ അന്തരമുണ്ട്. അന്നു ഇന്ത്യ 

ക്കാർ നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നിരിക്കാമെ 
കിലും അതില്നിന്നനുഭവമായ നാഗരികത്വം സ്ഥാവര? 
മായിരുന്നു. അതിവിശേഷമായ പൃഷ്ഠങ്ങളും കായ്കനികളും 
ഉത്ഭവിക്കുന്ന വൃക്ഷംപോലെ അതു വളന്ദ് , അതിന്െറ 
ഗുണങ്ങം ജനങ്ങഥം അനുഭവിച്ചു” അതു നശിച്ചു. അതി 
നെറ അല്പം ചില കുരുക്കഠം സ്വ 
ദേശത്തും വിദേശത്തും ബാക്കിയായ 
തില്നിന്നു ചെറിയ ചില ചെടി 

. കഠം അവിടവിടെ വളന്നകാണാമെ 
ന്നല്ലാതെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു 
മഹാവൃക്ഷം പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ” 
ഗ്രീസ്, റോം മുതലായ രാജ്യങ്ങളി 
ലെ നാഗരികത്വത്തിനെറ സ്ഥിതി 
യും അതുതന്നെ. 

ഇന്നത്തെ ശാസ്ര്ര്രീയമായ തഅ 
ഭിവൃദ്ധിയുടെയും ഇന്നത്തെ നാഗരി 
കത്വത്തിനെറയും സ്ഥിതി അങ 
നെയജല്ല. ഇന്നു മനുഷ്യന് പ്രകൃതി 
യെ കീഴടക്കി സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ 
ദീരഘതയെ വളരെ ക്ുറച്ചിരിക്കയാ 
ങ്. യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും, ഏഷ്യ 

യും ആസ്രരേലിയയും, ടൃസ്ര്രേലി 
യയും യുരോപ്പും, ഏഷ്യയും ആമ 
രിക്കയും, അമേരിക്കയും ആഫ്രിക്ക 
യും, തമ്മിലുമ്ള ദൂരം അത്യന്തം കുറ 
ഞ്ഞു”, അവിടങ്ങളിലുമ്ള ജനങ്ങഥം 
തമ്മിലുള്ള ചേച്ച്യും ഇടപാടും വ 

ഉരെ വദ്ധിച്ചു. ഇന്നു ഏതെയിലം 
ഒരു രാജ്യത്തൊ, ഏതെയ്ിലും ഒരു 
പ്രധാനനാഗരത്തില്പോലുമൊ, അവിടെ പൊതുവിലുള്ള 
എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ തആതകര൪ഷിക്കുന്ന മുഖ്യസംഗതി 
കഠം, പിറെറത്തെ നിമിഷത്തില് ലോകാടട്ടാം ഉളൂളവക്ടം 
പൊതുവിലുള്ള വിഷയമായിത്തീരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹാ 
രാജാവു"തലനോവുപിടിച്ച അല്ലംമരുദിക്കില് കിടന്നാലൊം, 
അവിട്ടത്തെ ഒരു പുത്രന് കുതിരമേല്നിന്നുവീണു വിശേഷ 
വിധിയായ യാതൊരു പരുക്കം ഇല്ലാതെ ഹ്ലീഴുന്നേററാലോ, 
അവ അടുത്ത നിമിഷത്തില് ലോകത്തില് മുഴവനും ഉളള. 
ജനങ്ങം കേട്ടും വായിച്ചും അറിയുന്ന സംഭവങ്ങളായിത്തി 
രുന്നു. അഹഗാനിസ്ഥാനിലെ രാജാവ് ഓടിപ്പ്യോയാലും 
ഇററലിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വല്ലവരും വെടിറെച്ചു 
കൊല്ലാ൯ ശ്രമിച്ചാലും സ്തൂസിലണ്ടില്വെച്ചു്' ഡുലീപ്പ് 
സിംഫന് ക്രിക്കറവുകളിയില് അടിച്ച ഒരടി, മറെറാരാഠം 
പിടിച്ചു് അയാളെ പരാജിതനാക്കിയാലും, ലണ്ടന്നഗര 
ത്തില്വച്ചു് ഒരു പാന്ഥന്െറ ശരീരത്തില് മോട്ടാർവണ്ടി 
കയറിപ്പ്യോയാലും, ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു കബേരന്നു പരന്ത്രീ 
സ്സ്ൂരാജ്യത്തെ ഒരു ഫോട്ടല്ക്കാരിയില് പ്രണയംജനിച്ചാലും,- 
ഹ്ലുല്ലാം ലോകംമുഴുവന് അറിയത്തക്ക വിശേഷവിധി സംഭ 
വങ്ങളാവാ൯ അധികനിമിഷങ്ങള്ം വേണ്ടിവരികയില്ല. 
ഇംഗ്ലണ്ടില് നടക്കുന്ന കുതിരപ്പുന്തയത്തില് ഏതേതുകതിര 

ചി പലക. 

കഠം ഏതേതുക്രമത്തില് മാടി വിജയമോ പരാജയമോ: 
പ്രാപിച്ചുവെന്നറിവാന് കല്ലൃത്തയിലുള്ള ഒരു പെരരന്നു 
മൂന്നുഷെക്കണ്ടില്അധികം വേണ്ടെന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. സ്കൂ 

ശ്രീമാന് മുക്രോത്തു കുമാരന്: 

യോക്കനഗരത്തില്വെച്ചു പാടുന്നപാട്ടോ ചെയ്യുന്ന പ്രസം: 
ഗമോ, കൊളമ്പയനഗരത്തിലുള്ള അനേകം ജനങ്ങഠാക്ക 

കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. ലോകത്തില് ഏതെമ്മിലും ഒരു 
ദിക്കില്വെച്ചു നടന്ന സംഭവം എല്ലാ ആംഗ്യങ്ങളോടും 
ചലനങ്ങളോടും, അശേഷം വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചിത്രത്തില് 
കണ്ടറിയുവാന് മറേറതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിലെ ആളുകംക്കു 
സാധിക്കുന്നു. ആംഗ്യവും ചലനവും കാണുമെന്നു മാത്ര 
മല്ല ശബ്ദം കേംക്കാമെന്നും വന്നിരിക്കുന്നു: 

ഭൂമിയുടെയും കടലിനെറയും ഉപരിഭാഗത്തുക്രടിമാത്രം 
സഞ്ചരിച്ചു ശീലിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്നു ഭൂമിയുടെയും കടലി 

നെറയ്യം ഉള്ളില്ക്രടിയും സഞ്ചരി 
പ്രാ൯ ഇപ്പ്യോഠം സാധിക്കുന്നു. എ 
ന്നല്ല വായുവില്മ്രടിയും സഞ്ചരി 
ക്കാമെന്നുവന്നു: ഇങ്ങിനെ സ്ഥല 
കാലങ്ങളുടെ ദീ൪പ.തകുറച്ചു പ്രകൃ 
തിയെകീഴടക്കവാ൯ മനുഷ്യന്ന് ഇ 
തൂമേല് സാധിച്ചു. 

ശാസ്രൃത്തിന്ന് ഇപ്രകാരം അ 
തൃന്തം ദ്ൂതമായ ഗതി ഉണ്ടായി 
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നഈ ആവസരത്തി 
ല് ശാസ്ര്ൂരജ്ഞന്മാര് അല്പകാലം 
വിശ്രമിക്കേണ്ടതു അവശ്യമാണെ 
ന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രു വൈദികന് 
അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നുവത്രെ. ത 
ങ്ങം ജീ വിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
സ്ഥിതിയും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ 
പെട്ടെന്നു ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള 
പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തു വല്ല ജീവി _ 
കളേയും കൊണ്ടുപോയി പാഷ്റ്ി 
ച്വാല് അവയ്യുക്ം ആ സ്ഥലം പഴ 

കന്നതുവ൨രെ കറെ അസ്വന്ധ'ത 
യുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതു തീച്യാണ 

_ ല്ലൊ. അങ്ങിനെയുള്ള അസ്വസ്ഥ 
ത ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെമ്കില് ,ആ 
ജീവികം അവയ്യുണ്ടാകുന്ന മാററ 

ഠം അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരുക്കമുള്ള മനഃസ്ഥിതി സ 
മ്പാദിച്ചവയായിരിക്കണം. 

ലോകത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ശാസ്ര്്രീയപരിഷ്ക്രാര 
ത്തിന്നു' അനുക്രലമായ മനഃപരിഷ്ട്രാരം ലോകക്ണ്ടായി 
ട്ടണ്ടോ എന്നാണു ചിന്തകന്മാര് സംശയിക്കുന്നത് . ഞാന് 
ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തില് പൃവ്വകാലത്തുണ്ടായ 
പോലള്ള നാഗരീകത്വമല്പ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇപ്പോഠം 
യ്യറോപ്പും അമേരിക്കയും പരിഷ്ടരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഏഷ്യ 
യും ആഫ്രിക്കയും പരിഷ്ലരിക്കുന്നുണ്ടു് . പാശ്ചാത്യരുടേയും 

. പെൌൌരസ്ത്യരുടേയും ഇടയിലുള്ള പരിഷ്ട്ാരാഭിവൃദ്ധികളുടെ 
ഗതിവേഗത്തിന്നു വൃത്യാസമുണ്ടെന്നേയുള്ള. നവിനപരി 
ഘ്ല്യാരത്തിന്നെറ മുഖ്യയഹലവും ലക്ഷണവും ആയ മോട്ടോര് 
കാര്, വ്യോമയാനം, ചലനചിത്രം എന്നിവകഠം ലോകത്തി 
നെറ ഏതു മുക്കിലും മൂലയിലും ഉമ്ളവക്കം അനുഭവമായി 
ക്കദിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കു പ്രകൃ. 
തിയെ കീഴടക്കുവാന് സാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം 

വക്കും പൂണ്ണ്ണുമായി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 
നിലയില് ലോകത്തിന്നുണ്ടാകുന്നു അഭിവൃദ്ധിക്ക് അനുക്രല 
മായ അഭിവൃദ്ധി തങ്ങഥംക്മം ഉണ്ടാകേണമെന്ന് ആഗ്രഹി 
ക്കന്നവരൊക്കെ, ഈ ഒഴുക്കില്ത്തന്നെ നീനത്തുവാന് ശ്രമി 
ക്കണം. പൌരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളില് കാണുന്ന അസ്വസ്ഥത 
യുടെ രഹസ്യം ഇതാണെന്നാണു ലോക്ചരിത്രവിദശ്ധന്മാ 
രുടെയും തത്വശാസ്രരജ്ഞന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം. 



സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ദീരഫതയ്യുക്ഛ കുറവുണ്ടായിക്കൊ 
ണ്ടു വരുന്നതനുസരിച്ചു ലോകത്തില് ഒട്ടാകെയുള്ള ജന 
ങ്ങളും ഒന്നിച്ച ചേന്നു ഒരേ നിലയില് അഭിവൃദധിപ്പെട്ട 
കൊണ്ടു വരികയാണു ചെയ്യുന്നതു്. പക്ഷേ, ഈ അഭി 
വൃദ്ധി മനുഷ്യരുടെ ബഹിര്ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കായ്യങ്ങളില 
ല്ലാതെ അന്തര്ഭാഗങ്ങളെ സ്ത്റര്ശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണു 
സംശയം. ശാസ്ര്രിയമായ ജ്ഞാനവും അതിന്നനുസരി 
കളു യന്ത്രോപകരണാദികളുടെ കണ്ടുപിടിത്തവും നിമ്മാ 

' ണവും അനുസരിച്ചു മാനസികമായും ആരദ്ധ്യാത്മികമായും 
ഉള അഭിവൃദ്ധി മനുഷ്യക്കണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? 

ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചു് എഴുതിയ ഒരു തത്വശാസ്രു, 
ജ്ഞന് താഴെ പറയുംപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഭവം വിവരിച്ചി 
രിക്കുന്ന;__ ഒരിക്കല് മാക്ക് സിം ഗോര്ക്കി എന്ന മഹാന് 
ശ്രാസ്ര്രസംബന്ധമായ കട്ടടെപിടിത്തങ്ങളെപ്പുറ., കുറേ കൃഷി 
ക്കാരോട്ട്' ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തുതിന്െറ ശേഷം അവരില് 
ഒരൊം അദ്ദേഹത്തോടും, ശരി, പക്ഷികളെപ്പോലെ ആകാ 
ശത്തില് പഠറക്കുവാനും മത്സ്യങ്ങളെപ്പ്യോൊലെ വെള്ളത്തില് 
നീന്തുവാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു; എന്നാല് ലോകത്തില് 
എങ്ങിനെയാണു ജീവിക്കേണ്ടതെന്നു ഞങ്ങംക്ക അറിഞ്ഞു 
ക്രടാ? എന്നു പറഞ്ഞുപോല്. 

നേരല്ലേ? ഒരേ രാജ്യത്ത് അയല്പക്കക്കാരായി അടു 
ത്തടുത്തു ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയില് പോലും സാഹോദ 
ര്യവും സൌഹാര്ദ്ദവും ഇല്ലാതെ, ഒരു ക്രട്ടർ മറെറാരു ക്രട്ട 
രുടെ ശത്രുക്കഠം എന്നപോലെ കാലം കഴിക്കുന്നു- ശാസ്ര്സി 
യമായി ഉണ്ടായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങഥം എല്ലാവരും 
ഒരേ നിലയില് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെമ്കിലലം അവരുടെ മനഃ 
സ്ഥിതി ഭിന്നിച്ചുതന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലയോ? ലോകത്തിന്ന് 
ഏകമനസ്സ് ഉണ്ടാവാന് ശാസ്ര്രിയമായ അഭിവൃദ്ധി സഹാ 
യിക്കമോ? ം 

ശാസ്ര്രീയമായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സ്ഥിതിഗതികറം 
എന്തുതന്നെയായാലും ഓരോ രാജ്യത്തും ദേശത്തും ഉണ്ടായി 
രിക്കേണ്ടുന്ന നാഗരികത്വം അതാതു രാജ്ൃത്തിന്െറയും ദേശ 
ത്തിന്െറയും നിലയ്യുകഛ പ്രത്യേകത്രമായിരിക്കേണ്ടതല്പയോ? 
ലോകത്തില് സവരാജ്ൃക്കാക്കം മതക്കാക്കം പൊതുവിലുള്ള 
സ്വത്തായി വല്ല മനുഷ്യനോ, വല്പ മഹാനോ ജീവിച്ചിരു 
നുവോ? ശ്രീയേത്തു യൂറോപ്പില് എന്നപോലെ ഇന്ത്യയില് 
പൊതുസ്വത്തായിരിക്കുമോ? ശ്രീബുദ്ധഭഗവാന് ഏഷ്യയി 
ലെന്നപോലെ യൂറോപ്പില് പൊതുസ്വത്താണോ? കാളിദാ 
സന് യൂറോപ്പിലും ഷേക്ക് സ്റ്രീയര് ഇന്ത്യയിലും പൊതുസ്വ 
ത്തായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പൊതുസ്വത്തായി പറ 
കയും വൃയവഹരിക്കുകയും വാദിച്ചു സമത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താ 
ലും അവരൊക്കെ മനുഷ്ൃഹ്ൃദയത്തിന്നു നിസ്സംശയമായ 
അനുഭവമാകത്തക്ക നിലയില് പൊതുസ്വത്താ൭ തീച്ച 
പറയാമോ? അതുപോലെതന്നെ ലോകത്തിന്നു പൊതുവി 
മുള്ള നാഗരികത്വരീതിയും ഉണ്ടാവാന് പാടില്ലെന്നാണു 
തത്വശാസ്രരജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. 

ശാസ്ര്രജ്ഞാനം മനുഷ്യന്െറ മാനസികമായ അഭിവ്വ 
ദ്ധിക്ക അനുക്രലമാകുന്നതു് അവരവര് അതിനെ വ്യാഖ്യാ 
നിച്ചു അവരവക്ക അനുഭവമാക്കിത്തീക്കുന്നതിന്ന് അനുസ 
രിച്ചായിരിക്കുകയേ ഉള്ള. ഓരോ രാജ്യക്കാർ അവരുടെയും 
ഓരോ വശഗ്ശക്കാര അവരുടെയും ഓരോ മതക്കാർ അവരു 
ടെയും അഭിവ്ൃദധിക്കായും പുരുഷന്മാര് സ്ര്രികളുടെ മേലുള്ള 
അധികാരത്തിന്നായും ശാസ്രതത്വങ്ങളെയും അതുവഴിയായി 
ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപടിത്തങ്ങളേയും ഉപയോഗിക്കുന്നതായാല്, 
അവയെക്കൊണ്ടു ലോകത്തിന്നൊട്ടുക്ക് ഏകരീതിയില് ഉള്ള 
അഭിവൃദ്ധി എങ്ങിനെ സാധ്യമാകും? ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ 

. പൊതുവില് ബാധിക്കുന്ന നാഗരികത്വത്തെ സ്ൃഷ്ടിക്കേണ 
മെങ്കില്, ഓരോ ജാതിക്കാക്ദം മതക്കാക്കം രാജ്യക്കാക്ദം പൃവ 
കാലം മുതല് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാഗരികത്വത്തിന്െറ കററ 
ങ്ങളും കുറവുകളും അവര് മനസ്സിലാക്കുകയും അതു മനുഷ്യ 
ജീവികഠംക്ക് ഒട്ടുക്കു സഹോദരത്വേന അനുഭവമാകത്തക്ക 
തല്ലെന്നു സമ്മതിക്കുകയും വേണ്ടിവരും. 

ശാസ്ര്രജ്ഞാനംവഴിയ്ുചല ലോകത്തിന്നു സമ്പാദ്യമായ 
യന്ത്രോപകരണത്മളെ ഭാവിയില് സവ്മനുഷ്യക്ദം പൊതു 
വിലുള്ള നാഗരികത്വത്തിന്െറ അസ്ഥിവാരമായി കല്പിച്ചു 
പ്രവത്തിക്കുകയും അവരവര് പ്രാചീനാചാരമായി അനുഷ്യി 
ച്ചുപോന്നവയുടെ ദോഷങ്ങം മനസ്സിലാക്കി ആ വക 

€മലയംളരായ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി 

ദോഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും ആണു വേണ്ടതു്. 
അങ്ങിനെചെയ്തുപ്പാതെ മനുഷ്യക്ദ മാനസികമായും ആധ്യാ 
ത്മികമായും പൊതുവില് അസ്ധ്യോന്യശഗുണത്തിന്നു അനുക്ര 
ലമായ ഒരു നാഗരികത്വം സുസാധ്യമാകുന്നതല്ല. 

പ്രാചീനമാണെന്നുള്ള സ്ലായത്തിന്മേൽ ഇപ്പോഠം 
ഓരോ വശ്ശൂക്കാരും ജാതിക്കാരും അനുസരിച്ചപോരുന്ന 
ആചാരങ്ങളും അവയാല് സുചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി ധരി 
ച്ചിരിക്കുന്ന നാഗരികത്വവും കൈവെടിയുവാനുള്ള പരി 
ശ്രമം ലോകത്തില് എങ്ങും കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കും. വിശേ 
ഷിച്ചും യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില് അതിന്നുള്ള പരിശ്രമം 
കലശലായിരിക്കുന്നു. മറവള്ളവരുടെ വ്വയോവൃദ്ധതയും 
ജ്ഞാനവൃദ്ധതയും എന്നല്ല ഏതുതരം വൃദ്ധതയും അഗണ്ടയ 
മാക്കി അവരുടെ കൈയില് വെറും മെഴുമ്പാവകളായി 
ജീവിഷവാ൯ കേവലം ഇഷ്ടമില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന യുവ 
ജനങ്ങഠം ലോകത്തില് വദ്ധിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഉള്ള 
തൊക്കെ ശരിയല്ലെന്നും തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്നു അവ 
യൊന്നും മതിയാകുന്നതല്ലെന്നും ഉള്ള ഒരു ബോധവും പുതി 
യതായ വല്ലതിനെയും സ്വകീയമാക്കേണ്ടതിന്നുള്ള ക്ഷമ 
കേടും അവരില് കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ പഴയതൊക്കെ, 
പഴയതായി ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സന്നദ്ധത 
യോടുക്രടി നില്ക്കുകയാണെന്നു തോന്നും. അവയെ പിടി 
ച്ചുവലിച്ചു തള്ളിയിടാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടു ക്രടിയുള്ളവരും 
ലോകത്തില് പ്രതിദിനം വദ്ധിച്ചുവരുന്നു. 

ഡ്ധാന്ടി എന്ന പണ്ഡിതനെറ അഭിപ്രായം ഓരോരു 
ത്തരുടെ നാഗരികഗതിയുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഭിന്നമല്ലെന്നും 
എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥാനത്തിലേകടെ തന്നെയാണു സഞ്ചരി 
ക്ഷന്നതെന്നും ആകുന്നു. ആ പരമാത്ഥം എല്ലാ സമുദാ 
യവും എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഗ്രഹിക്കുന്നതായാല് ലോകത്തില് 
സാഫോദയ്യം വദ്ധിക്കുവാന് സംഗതിയാകുമെന്നു ആശിക്കാ 
വുന്നതാണ് . 

സനാതനക്കാരോടും മതഭരാന്തന്മാരോടും ഗുണദോഷി 
പ്പാന് ്രമിക്കുന്നതു മറെറാരുതരം ഭരാന്താണെന്നേ വരിക 
യുള്ള. അവരോടു വാദിച്ചിട്ടു ഫലമില്ല; അവരെ വിശ്വ 
സിപ്പിക്കുവാ൯ ശ്രമിച്ചിട്ടു ഫലമില്ല. അവരുടെ മുയലിന്നു 
എപ്പോഴും നാലു കൊമ്പുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല് ചരിത്ര 
പ്രസിദ്ധമായ നാഗരികത്വം, പ്രാചീനമാണെങ്കിലും, ഇന്നും 
വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില് ആലോചനശക്തിയുള്ള നേ 
താക്കളൊക്കെ, മനുഷ്യരൊക്കെ മനുഷ്യര് എന്ന ഏകവശ്ഗു , 
ത്തിലെ വ്ൃയക്തികളാണെന്നുള്ള പരമാത്ഥം ഗ്രഹിച്ചവരാ 
കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ഏകവശ്ശരമായിരിക്കവാന് എല്ലാവരും ഒരേ 
ഭാഷ സംസാരിക്കുകയോ, ഒരേ മതത്തില് വിശ്വസിക്കു 
കയോ ഒരേ ഗവമ്മേണ്ടിന്െറ കീഴിലായിരിക്കുകയോ 
ചെയ്യേണമെന്നോ, എല്ലാവരും ഒരേതരം വ്സ്ര്രം ധരിച്ച് 
ഒരേ വിധത്തിലുള്ള നടപടികഠം ഉമളളവരായിരിക്കേണ 
മെന്നോ ഇല്ല. സംഗീതയന്ത്രങ്ങളില് മുദംഗമെന്നും വീണ 
യെന്നും തുംബുരുവെന്നും മുരളിയെന്നും മറവം പറയുന്നവ 
യ്യ്ല്രൊക്കെ ആകൃതിയും സ്വരവും വളരെ വൃത്യാസമുണ്ടെ 
തകിലും നന്നിച്ചു ചേത്ര്ത സംഗീതം പ്രകടിക്കുന്നതിന്നു മേളം 
ഒത്തിരിക്കയാണെല്ലോ വേണ്ടതു. അതുപോലെ നാഗരി 
കത്വം തുല്യമായിരിക്കുന്നതിന്നു മേല്പ്പറഞ്ഞ വൃത്യാസ 
ങഅ്ങം ബാധകമല്ല. 

യഥാത്ഥം പറയുന്നതായാല്, വിവിധതരത്തിലുള്ള 

യന്ത്രങ്ങളെ മേളത്തില് യോജിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു 
അധികം മാധുയ്യമുള്ള സംഗീതം ജനിക്കുന്നതെന്നുള്ളതു 
പോലെതന്നെ വിവിധതരത്തിലുള്ളവക്ക നാശരികത്വ 
ത്തില് ഐകരുപ്യം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണു വിശേഷവി 
ധിയായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുക. 

ലോകത്തിലെ നാശരികത്വത്തിന്െറ അഭിവൃദ്ധി 
ക്കായി സഹകരിക്കുക. അഭിപ്രായവ്ൃത്യാസങ്ങളും മതവ്യയ 
ത്യാസങ്ങളും ആദര്ശവ്യത്യാസങ്ങളും വ്ണ്ണൂവ്യത്യാസങ്ങളും 
ഗണ്യമാക്കാതെ, തങ്ങറം ജീവിക്കുന്നതുപോലെ അസ്ലരെയും 
ജീവിക്കുവാന് അനുവദിക്കുക. ലോകം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്ന 
തോടുക്രടി എല്ലാവരും അഭിവൃദധിപ്പെടുക. 
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&മലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

്ല൦൧൭൦ ൦൭൦ _.൬ഈമ്* 
$ ൫ യ. 

പ ത്ന: 
(തോട്ടയ്ക്കാട്ട മാധവിയമ്മ.) 

ശിവമെവിടെ ലഭിക്കുമെന്നു ചിന്തി- ധനസുഖമതിലാശ നീക്കിവെച്ചു 

ച്ചിവളൊരുനാളകതാരുലഞ്ഞു പാരം ദിനമനു ഭിക്ഷയെടുത്തു നാഠംകഴിച്ചു 

ഭവനമതിസുഖം വെടിഞ്ഞു മുന്നം നിനവിനു ചില മാശ്ലമങ്ങുറ 

ഭൂവനതലേ ക്ഷണകൌതുകം നടന്നാറം. 1 ഘനമുതകം :ഖദ൪"തന്നെ ഞാ൯ ധരിച്ചു. 7 

പുരുഷരിലൊരുവ൯ സഹായമില്ലെ- മുടി മമ ചിടയാക്കിയില്ല, ഭസ്തം 

ന്നൊരുകറവന്നിവളില് ജനിച്ചതില്ല വടിവിലണ്ടിഞ്ഞതുമില്ല, കാവിവസ്രരം 

പുരുസുഖമൊടമുള്ളിലുള്ള സത്യം . ഉടുപുടവയതായെടുത്തുമില്ലി- 

തരുമഖിലാത്ഥവുമെന്നു ധൈയ്യമാന്ര. 2 പ്പടി മനസാ മുനിവൃത്തിയാചരിച്ചു. 8. 

ക്രു മുറിയിലിരുന്നു നിത്യമോരോ- 

നുരുവിടടവോക്ക ശിവത്വമൊക്കുമെന്നാല് 

തരുനിരകളിണങ്ങിയന്ധകാരം 

പെരുകുമരണ്ദമുഷീന്ദ്രഗേഹമാമോ. 9. 

ശിലകളിലിഹ വാണിടുന്ന ദൈവം 

നലമൊടു നലയമതെമ്മിലെത്തുകൊണ്ടോ 

പൃലരുമളവുമന്തിയും ഭജിക്കും 

കുലജനമമ്പലമെന്നുമാശ്രയിപ്പു. 10: 

4ിജനിലയറിയുന്നതിന്നു ഭാഗ്യം, 

രുജയണയാത്തൊരു ഗാത്ര,മന്യയചിന്ത, 

സുജനുസഹൃദയത്വ,മാത്മബോധ- 

പ്രജനിതമാം ഗുണമേവമുദളതെല്ലാം. 11 

ന്ിരുപമമിവകണ്ടെ സഠ്വവും കൈ- 

വരുമതിനുള്ളതു സത്യമൊന്നുമാത്രം 

പൊരുളിതു ദൂഡ്ധമായെടുത്തവക്കെ- 

ന്തരുതതുതന്നെ മനുഷ്യജീവനാഡി. 12: 

“ഡ്ൃകൃതികുതമതാം വികാരമെല്ലാം 

സുകൃതികാഠം കൊണ്ടുനടന്നിടടന്നു പാരില്, 

പിച് ല് വികൃതികളവയെട്ദഷിച്ചുകൊണ്ട- 
ശ്രിമതി തോട്ടയ്ാട്ടു മാധവിയമ്മ. സ്ത്രകൃതമധമ്മമതിന് തി ളജിപ്പ. 19. 

പുലരുമളവതീവ ശോഭ തേടും 1 മുടി മാ പ്രത്വം 

ജില കലരുണരുണല് വിളക്കെടത്തു കിടയണയാത്ത കലത്തിലാത്മജന്മം 
മലയചവനനമ്പൊടന്നു മുമ്പേ ക നിം 

ചില വഴികാട്ടി നടന്നു വീതശമം. 8 ട്ടടവുകളില് പ്രിയ;മെന്തിതൊക്കെ മായം". 14. 

മകനില് ന്ടെ പലതുമിതുവിധം നിനച്ചുകൊണ്ടും 

മുടുളമനോഫരഗാനവം മുഴക്കി വില പെരുകുന്ന ഗുണം കൊതിച്ചുകൊണ്ടും 
കളമൊഴി കിളിവ്ൃന്ദവും ചരിച്ചുറം- സ്ഥലമനവധി. ഞാന് നടന്നുകണ്ട. 
ക്കളമതിലഭധപഗതിത്രമം കുറച്ച. & ന്നിലയിലഹോ പലനാഠം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 125 

സരണ്ിയിലിരുപാടുമുള്ളതാമ.. ഒരുദിനമിതുമട്ട ഞാന് ഗമിക്കെ 
ത്തരുതതി വീഴ്ത്തി മനോജഞ്ഞലാജവഷം സ്സൂരണിയിലമ്പൊടടത്തുരച്ചിതേകന് 

കരുതിയിവ തുഭപ്രദങ്ങളായു. “വരിക, വരിക വേഗമെന്െറ വീട്ടില് 

െളാരുവക ലക്ഷണജാലമെന്നമുക്ളില് 9 തരിക സഹായീ്മിതി ത്വരാസമേതം. 16 

ഇതുവിധമഴലറ൨ ഞാന് തിരിച ഞൊടിയിട മുഖമൊന്നു നോക്കിന്നിന്നി- 

പുതുമ പെവം വിധിയെബ്ബലാല് വരിച്ചു, ട്ടടനവനോടു നടക്കുവാന് പറടത്തു. 

കുതുകമൊടഗജേധനെ സ്തരിച്ചു മടിയരുതപരന്നു മാലൊഴിക്കും- 

ഗരതഭയമന്നു ഭീഗന്തരം ഗമിച്ചു. 6 പടി തുണചെയ്ത്തിനെന്നു നീതിവാക്യം. 17 



ജവമൊട്ട നെട്ുവീപ്പ്വിട്ടു പിന്നെ- 

പ്രവനസമാനമവന് നടന്നു ശീഘ്വം 
അവമതിയൊരു ലേശവും നിനഷ്ക്ലാ- 

തിവളുമവനെറ നിഴല്പ്പുടിക്കു ചെന്നു. 

ഒരുവിധമൊരുനാഴികയ്യു, ശേഷം 
വെവമുടജോപമഗേഹമൊന്നണഞ്ഞു 
വരുവതിനുടനാംഗ്യമങ്ങു കാട്ടി- 

ത്തരുണനകുത്ുതുകടന്നു മാഗ്ലദ൪ശി. 

തനിയെയിവനൊടൊത്തു പോന്ന കൃത്യം 
ജനമറികില് പറയുന്നതെന്തു ലോകേ, 

കനിയുക ഗിരിജേ! തപസ്വിനിക്കെ- 

ന്തനുചിതമെന്തിരുളിന്നു നീ സഹായം. 

മനമുഴലുവതിന്നു മൂലമെന്തോ 
വനിതകളില് തൂപ ജന്മസിദ്ധമത്രേ, 

നിനവിതിനുവകാശമില്ല, പക്ഷേ 

ജനി മമ ഭീരുകലത്തിലായതാവാം. 

വരുവൊരു ഫലമല്ലമൊന്നു കാട്ടി- 

ത്തരുവതു ദൈവശഗതിക്കെഴും വിശേഷം, 

പരമവകളെ വിശ്വസിച്ചു നിത്യം 

കരുതിനടപ്പുതു മാനുഷക്ക ധര്മ്മം. 

ഇതി മതിയിലുറച്ചു ധൈധ്മുമാര്ന്നൂം 

വിധിബലമെന്നുടനങ്ങകത്തണഞ്ഞു 

അതുപൊഴുെതൊരു കാഴ്സകണ്ടു ഞെട്ടി- 

.ച്ചുതിയറിയാതിവളമ്പരന്നു നിന്നു. 

ശിവശിവ, കഠിനം, നിണത്തില് മുങ്ങി. 

ട്ടുവശതയോടു വെവംനിലത്തു താനേ 

കുവലയമിഴിയുണ്ടൊരുത്തി ജീവ- 

ക്ലുവമതുമട്ടു കിടന്നിടുന്നു കഷ്ടം, 

' വിധിയുടെ പണി നോക്കുകാ,ക്ദതോന്നും 

വിധുമുഖിയാമിവഠംത൯ മിനുത്തമെയ്ക്കില് 

അധികമഫഫ ! വാളിനാല് പരുക്കീ- 

വിധമിഹ ചേത്തപകീത്തിയെപ്പൂരത്താന്. 

വിളറി മുഖമഹോ! തുടുത്ത ചുണ്ടും 

കളമൊഴിയാഠംക്കു വെളുത്തു, കഴണ്ണ്ണുടഞ്ഞു, 

ചലനരഹിതരയായ്മകിടപ്പു വാതാ- 

തുലഗതമേറവടല് ചേഷ്ട വിട്ടപോലെ. 

' അസുലഭതനുകാന്തി തുച്ഛുമാണീ- 

വസുധയിലെന്നിതുകൊണ്ടു വന്നുക്രടി 

കിസലയസമമിശ്ശരീരമെല്ലാ- 

മസിയുടെ വായഷ്ക്രരിരയായതോത്ത്കണ്ടാല്. 

അഹമിവിടെയെടുത്തിടേണ്ടതെന്തി- 

ന്നഫഫ! കഥിപ്പുതിനാരിതിന്െറ മൂലം 

ഇഹ മമ വഴികാട്ടിയോരു മത്ന്യ൯ 

മഹിയെ വെടിഞ്ഞവിധം മറഞ്ഞതെങ്ങോ. 

ഇതി കരുതി വിഷണ്ഡയായി നില്ല 

ന്നതുസമയത്തൊരു ഭാണ്ഡവും കരത്തില് 

ചില ചെടികളുമൊത്തു ദാജനത്തില് 

ജലവുമെടുത്തവനങ്ങു വന്നുചേന്ന. 
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മലയാളരാജ്യം ?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

അതുകളവിടെ വെച്ചടുത്തുചെന്നി- 

ട്ടതുലവിദശ്ധതപുണ്ട വൈദ്യനെപ്പോല് 

പുതുതളിരൊളിമേനിതന്നുരസ്സം 

കുതുകമൊടക്കരവും പരീക്ഷചെയ്തു. 

ശരി,യിതുവരെയില്ല ദോഷമെന്ന- 

ച്ചിരി പറയുംവിധമാനനം തെളിഞ്ഞു 

പരിസരമതില്നിന്നെണീറവ പിന്നെ- 

പ്പുരിചിനൊടേവമുരച്ചിതെന്നെ നോക്കി. 

മതിമതി ! തവ ദീനവത്സലത്വം 

മൃുതിയണയുന്നിവളില് പതിച്ച മൂലം 

സ്ഥിതിയറിക മറിച്ചുവന്നുപോകാ- 

മതിനൊരു സാക്ഷിയിവനെറ കമ്മമാവാം. 

ഭവതി ഭയമകന്നു ചെയ്തിടേണ്ടു- 

ന്നവ പഠയാം, സമയം കുളഞ്ഞിടല്ലേ, ' 

ജവമിതിനുടെ ചാര് പിഴിഞ്ഞു മെല്ലെ- 

ന്നിവളുടെ ദേഹമതില് പുരട്ടിടേണം. 

ഒരുതുണിയുടനിങ്ങെടുത്തു നന്നായ് 

വരുവൊരു ചോര തുടയ്ു,ണം, തരത്തില് 

കരമതിലിയലും ക്ഷതത്തെയും നീ 

ചെറിയൊരു ശീലയെടുത്തു കെട്ടിടേണം. 

ഇവനതു സമയം കുറച്ചു വെള്ളം 
വിവശത നീങ്ങുവതിന്നു നല്ലിടട്ടേ; 

ഭൂവി ദയ വിജയിച്ചിടുന്നു, പക്ഷേ 

ഭവുകമണപ്പുതു വിത്തമെന്നു പക്ഷം?” 

ഇദമവനുരചെയ്ത്ുകൊ്ടടു മന്ദം 

ഫിതമൊടു ശുദ്ധജലം കൊടുത്തിടടമ്പോഠം 

പ്രതിപദമപി തന്ന കല്ലനുയ്യ്ലൊ- 

ത്തതികുതുകത്തൊട്ട വേലചെയ്ത് ഞാനും. 

മുഹുരിഹ മമ കൃത്യമീക്ഷചെയ്തും 

തുഹിനകരാസ്യയിലമ്പുണന്നമേവം 

ബഹുവിധമുപചാരമാചരിച്ചെ൯ 
ബഹുമതി നേടി ഭിഷഗ്വരന് ഗൃഹസ്ഥന്. 

അതിശയ ഭയ താപ ശമം തൊട്ടാ 

മതിമുഖി തന്െറ വികാരഭേദമെല്പാം 

അതുപൊഴുെതവഠം കാട്ടി യന്തരംഗ- * 

പ്രതിമ കണക്കു തുറന്നു നേത്രയുശ്മം. 

സ്തുയഭരിത തിരിഞ്ഞു നാലുപാടും 

സ്വയമൊരു രാജ്ഞികണക്കു നോക്കിടുമ്പോഠം 

ഭയഭരമകമേ വളന്നിതെന്നില് 

ജയപഥി ദോഷമണഞ്ഞിട്ടന്നപോലെ. 

ചില ചുവടു ചവുട്ടി ഞാ൯ മനസ്സി൯- 

നില്യവെളിവാക്കി, ദയയ്യൊരൂനമേകി 
ചലമിഴിയെ ഹനിക്കുവാ൯ മുത്തന്നാ_ 

ഖലനുടെ നേക്ട തിരിച്ചു ചിന്തയെല്ലാം. 

പഴിയവനിലണച്ചതില്ല, പാരം 

പിഴയിവളില്ക്കരുതി, ക്കടുത്തതാപാല് 

പൊഴിയുമധികമായ കണ്ണനീരിന്- 
വഴി സഹതാപമുദിച്ചതാത്ു കാട്ടി. 

ചനം 
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മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതിം 

ഇവളെവ.ളിവടയ്യുചച വന്നുചേരാ- 

നവികലമെന്തൊരുമൂല.,മെന്റെറ കമ്മം 

സുവിമലഗതി വിട്ടന്റമാകും 

നവവഴി തേടിയതെന്തിനായിരിക്കാം. 

േതിയിലഹമറിഞ്ഞിടാതെ ധമ്മ- 

ച്യൂതിഗതമാം ക്രിയയാചരിച്ചു പോയി, 

ധൃതിയിലറിവതാരബദ്ധംമെല്ലാം 

മതി, തവ ദാനമപാത്രദത്തമായി. 

ഇനിയിവിടെയരക്ഷണം പൊവത്തി- 

ട്ടനനിതരപാപമെടുക്കയില്ല ന്നും; 

കനിവിനുടവു തട്ടിയാലമിന്നി- 

പ്പനിമതിനേര്മുഖിയൊത്തിരിക്കയില്ല ?? 

ഇതി കരുതി നടക്കുവാന് മുത്തന്നെ൯- 

ഗതിയെ മുടക്കിയുരച്ചിതാ ഗൃഹസ്ഥന് 

ശേതി തവ ചപലത്വ, മാത്മബോധം 

മതിയിലുറച്ചവരേവമാചരിക്കാ. 

്രുമമിതു തവ വേണ്ടതായിരിക്കാം, 

ക്ഷമയതിലും ഹിതമെന്നുമോത്തിരിക്കാം, 

മമത വലിയതെങ്കിലും മനുഷ്യ. 

ക്മരുകയില്പതുമര്ഃറിഞ്ഞിരിക്കാം. 

ജഗതി ചില പരീക്ഷ ചെയ്തു ദൈവം 

സ്വഗുണമറിഞ്ഞു വരം കൊടുത്തിടുന്നു, 

വിഗതിയതിനണഞ്ഞിടാതിരിപ്പാ. 

നഗണിതധൈധയ്യവുമേകിട്ടന്ന ബോധം. 

4ഇതുവിധമയി! പോകുവാനുറയ്മുക്ഛ് 

ന്നതു ചതുരം; തവ ചിന്ത ഞാനറിഞ്ഞു 

ഇതുവരയുമെടുത്ത യത്നമെല്ലാം 

പുതുമധുനേര്മൊഴി! പാഴിലാക്കയോ നീ. 

44അതികഠിനമഴല്ല, പാത്രമായി 

ക്ഷിതിയി:ചഹംകൃതി"യെമ്കിലും തനിച്ചായ് 
പതിയുമളവു ചേന്ന നിന് കൃപയ്യ്ി- 

ക്ഷതിയരുളൊല്ല, പൊറപ്പുതാണു പുണ്യം. 

44“ധനമദമൊട്ട രൂപകാന്തി ചേന്നം 

മനമതിലജ്ഞത ക്രൂടിയും വരുമ്പോം 

വിനപിണയു,മതിങ്കല്നിന്നു നന്നാ- 

യനുഭവമൊന്നു പഠിച്ചിടും ക്രമേണ. 

വരമൊഴി! പരപുക്ലൂമാക്ദമെങ്ങും 

ധരയിലിണക്കമണച്ചതില്ല പണ്ടും, 
വിരവിലറിക ശാന്തികൊണ്ടുമാത്രം 

കരഗതമാമഖിലാത്ഥമെന്നു സിദ്ധം. 

4ശ്രിവമരുളുവതാത്മതൃഫ്തി സത്യം 
ക്ഷമ സഫതാപമധമ്മശമം മാനം, 

ഇവകളെയകംമേ വിചാരണംചെ- 

സ്തുവശത നീക്കുക ചെയ്തു നിന്െറമൃത്യം. 

4“പികമൊഴി! പരനുള്ള ദോഷമൊന്നും 

പകരുകയില്ല മനസ്സൂണന്നിരുന്നാല്, 

അകമതിലിഫഹ കഞ്ഞിയുണ്ടതിപ്പോഠം 

പകരുക തെല്ലു കൊടുക്കുവാന് തിടുക്കം? 
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ഉചിതതരമിവണ്ണ്ണമോതിടുന്നാ 

വചനമെനിക്കുരുധൈയ്യമേകിയാലും 

അചലജയകചയ്യുക്, ചേന്ന നോട്ടം 

പ്രചലിതമാനസയാക്കി വീണ്ടുമെന്നെ. 

അവിടെയഹമനങ്ങിടാതെയല്ലം 

വിവിധമനോഗതമാന്ന നിന്നുപോയി, 

അവികലമഹിതം കഥിച്ചറ സ്റ 

സവിധമണത്ഞൊരുമാപദം സ്തരിച്ചു. 

സുമതിയവനുരച്ചതിന്െറ സാരം 
മമ മതിയില് കയറി പ്രകാമമോദം 

ശമമരുളി; വിപത്തണഞ്ഞിടുമ്പോഠം 

വിമതരിലും ദയ സാധുവെന്നുറച്ചു. 

ഭയരഫ്ഥിതമുട൯ന് വിധിച്ചവണ്ണം 

ക്രിയയഖിലം പുനരാചരിച്ചുന്നിന്നു, 

സ്വയമറിവു കറഞ്ഞുപോകിലന്യന് 

പ്രിയമുരചെയ്തിചെടുത്തിടേണമാരും. 

ചിലദിവസമിതേവിധംകഴിഞ്ഞു, 

ചലമിഴിത൯ഗദമൊക്കെയങ്ങൊഴിഞ്ഞു, 

നിലവിനിയവിവേകമെന്നറിഞ്ഞു, 

നിലയവരങ്കലണഞ്ഞു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

“വിടതരണമെനിക്കു പോവതിന്നെ- 

ന്നടവുകളില് പിഴയും പൊവുത്തിടേണം 

സ് ഫുടമിവളനുജത്തിയെന്ന മട്ടില് 

തടവിന ഭാവവുമെന്നുമാന്നിടേണം.?? 

്രിവമണവതിനാശ മൂത്തു പാരം 

വിവശതയോട്ട നടന്നിടുന്നനേരം 

തവശുരുവചനത്തിനുള്ള സാരം 

ജവമകചെക്കുളയും മമാന്ധകാരം.? 

ഇതിനൊരു മുദുഹാസപൃവമന്നാ- 

യതിസമനെന്നെയനുഗ്രഫിച്ചിടുമ്പോഠം 
കൊതിയൊടു തിരയുന്ന വസ്ത്രവെന്തെ- 

ന്നതിവിശദം മതിയില് തെളിഞ്ഞുകണ്ടു. 

വിരുദ്ധഗതിയെങ്കിലും വിതതമാം മനസ്സില് പരം 

കരുത്തൊടണയും ദയയ്യുരുളുമഭാജയത്തെസ്സദാ 

പരത്തി നിജവേലകൊണ്ടധികതൃഛ്തി നേടുന്നൊരി- 
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ദേഹംകൊണ്ടുപകാരമന്യനു സദാ 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നജ്ഞരായ് 

മോഹംപുണ്ടു മനുഷ്യരേതുമറിയാ.. 

താഹന്ത! വാണീടിലും 

“മോഹന്ദാസ് ചിരേണ ലോകമഖിലം 

സ്വാത്മാശ്രയത്തിന്നുമാ 

സ്റ്റേഹത്തിന്നുമമത്തിയമ്പൊടു നിജ 

സ്വാതന്ത്ര്യമേകുന്നു പോല്. 63 



ത്തെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു. 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 
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ഇന്നു” എന്നാല് ഈ നടക്കുന്ന കാലം തന്നെ. 

എന്നാല് അന്ന്' എന്നു ഇവിടെ പറയുന്നതു എത്രകാലം 
ഈ അപ്പുറത്തേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് $ എന്നോ 

നനാട്ടിനന്െറ കോലം ആകമാനം മാറി മറഞ്ഞുതുടങ്ങി, അതി 
ന്ുമുമ്പുള്ള കാലത്തെയാണു വായനക്കാരോടു ഓക്ദവാ൯ 
ക്ഷണിക്കുന്നതു”. മലയാചലത്തിനെറ മറവില് ഇരുന്നും 
കൊണ്ട്ട്, അന്യരുടെ ശല്യം ക്രടാതെതന്തെ മലയാളവും, 
മലയായ് മയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിരു അനേകകാലം വള 
ന്അവന്നു. അതിനാല് പുരാതനമായ ഇന്ത്യയിലെ 
സംസ്കാരം അനുസരിച്ചുളള സസ്്യദായങറം അധികകാലം 
നിലനിന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു. മുസല്മാന്ആക്രമ 
ങ്ങളാലും ആധിപത്യൃത്താലും ഉത്തരഇന്ഡ്യയില് ഒന്നാമ 
തായും പിന്നീടു ദക്ഷിണഇന്ഡ്യയി 

ലെ ഇതരദേശങ്ങളിലും പൃരാതനരീ 
തികഠംക്കും നടപടികറഠാക്കും കാലേ 
ക്രട്ടി നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. കൊല്പവഷം 
൯൪൧൧-ല് മൈസുരിലെ സുല്ത്താ 
നായ ഫ്രൈദരാലി മലയാളത്തെ ആ 
ക്രമിച്ചു അടക്കുന്നതുവരെയ്യുച്ഛം ഈ 
നാട്ടിന്െറ മട്ടു മാറത്തക്ക യാതൊ 
നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്നുതൊട്ടു മല 
യാളത്തിനെറ കാലം മാറി. അതിനെ 
പ്രിന്തുടന്ന ഒരു പുരുഷാന്തരം കാലം 
ഈ നാട്ടില് തെജിയാത്ത കലക്കവും, 
അതിന്െറ അവസാനഘട്ടത്തില് 
ചേലക്കലാപീമെന്നു നാം പറഞ്ഞു 

വരുന്ന ടിപ്പുസല്ത്താന്െറ ആക്രമ 

വും കഴിഞ്ഞാറെ, ബ്രിട്ടിഷു'കോയ് മ 
യുടെ പടന്നുപിടിച്ചിരുന്ന വേരുകഠം 
ഇവിടേയും ഉരന്നി. അന്നുതൊട്ടു യുഗ 
ഭേദംപോലുള്ള മാററങ്ങഠം വന്നുകയ 

റി. അറബിക്കടലിലെ അലകഠം 
പോലെ വഴിക്കു വഴിയെ മലയാള 

അന്നുണ്ടായി 
രുന്ന നാടുകളും അതിലെ നാട്ടാരെ 
യും ഇന്നു കാണ്മാനില്ല. ഇന്നുള്ള ജില്ല 

കളും, അതിലെ പൊതുജനങ്ങളും കാലത്തിന്െറ മറിമാ 
യത്തില് ഉണ്ടായ പുതുതായ സൃഷ്ടികളാണ് . അന്നും ഇന്നു 
മായി യാതൊരു സാമ്യവും ഇല്പതന്നെ. നമ്മുടെ അന്നത്തെ 
പൂറ്വീകന്മാര്, പിതൃലോകത്തില്നിന്നു ഈ കടല്ക്കരയേ 

ഇന്നു കാണുന്നതായാല് പണ്ട പഠമ്മികം ഇയിടെ കപ്പു 
ലെറങ്ങിയപ്പ്പോഠം അവര് എത്രകണ്ടു ആശ്ചയ്യഭരിതരായോ 
അതിലധികം നമ്മുടെ പൂ്കീകന്മാര് നമ്മെ കണ്ടാല് അതി 
ശയിക്കും. 4കമ്്യാകുമാരി ഗോകള്ക്്ത്തിന്നിടയില്, കന്നേ 
റിപുതുപ്പുട്ടണത്തിന്െറ നടുവില്, ൧൩൬൦-കാതം വഴി നാടും 
തൊണ്ണ ററാ൨ നഗരവും നാലായിരത്തിനാത്തററിനാല്ലത്തെട്ടു 
ദേവപ്രതിഷ്യയും, ആയ്യബ്രാദ്മണരുടെ അവുപത്തിനാലു 
ഗ്രാമങ്ങളും ആയിരുന്നു ചേരമാന്നാടായിരുന്ന കേരളരാജ്യം? 
ഇന്ന് അവര് തിരിച്ചറിയുമൊ എന്നു ഞാ൯ ശമിക്കുന്നു. 
,ദേവപ്രതിഷ്യുകഠം പൊഴക്കിക്കളഞ്ഞതും, പ്രതിഷ്ഠുകഠം ഇല്ലാ 
ത്ത ദേവാലയങ്ങം നാടെങ്ങും നിറഞ്ഞതും, ആയ്യബ്ബാവമ 
ണരുടെ ഗ്രാമങ്ങഠം നാമാവശേഷങ്ങളായതും ഇരിക്കട്ടെ. നട 
കൊണ്ടോ, ഇരിപ്പുകൊണ്ടോ, ഏകഭരണരീതികൊണ്ടോ, 

ഒന്നായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു കേരളരാജ്യം ഇന്നില്ല. 
കേരളം" എന്നതു ഇന്നു മനസ്സിന്െറ ഒരു സഭല്ലം മാത്ര 

മായി തീന്നിരിക്കുന്നു. ചേരമാ൯രാജാവിന്െറ പിന്കാല 
ങ്ങളില് കേരളത്തില് പതിനെട്ടു രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു 
എന്നാണു പറയുന്നതു്. പതിനെട്ടു രാജാക്കന്മാര് മാത്ര 
ശമല്പ-_പതിനായിരം നാടുവാഴികളും ദേശവാഴികളും ഉണ്ടാ 

ത്രീമംന് സ്ലം ഗോപാലമേനോന്. 

യിരുനോക്കാം. എന്നാല് ഈ അനവധി വാഴ്ചക്കാരൊന്നും 
കേരളത്തെ അന്നു ക്െത്തിമുറിച്ചു പങ്കിട്ടെടുത്തിരുന്നില്ല. 
പെരുമാക്കന്മാരും അവരെ പിന്തുടന തമ്പയരാക്കന്മാരുംം 
കോനാതിരിമാരും ഇന്നത്തെ അത്ഥത്തില് രാജ്യം ഭരിച്ചിരു 
ന്നില്ല. അന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തെ കുറിച്ചി 
രുന്ന ശബ്ദും “കോയ് മ്"? എന്നായിരുന്നു. കോയ് മാധികാ 
രത്തില് സമുദായകായ്യങ്ങളുടെ നുടത്തിപ്പിന്െറ മേല്നോട്ടം 
മാത്രമേ പെടുകയുമ്ള, സമുദായത്തിന്െറ നിലനിത്തിപ്പി 
നനുതകുന്ന സംരക്ഷണത്തെ അന്നു നാട്ടാരതന്നെ നടത്തി 
വന്നു. ആ ഭാരം? മറെറാരുത്തര് ഏറെറടുത്തപ്പോഴാണ് 
ഈ ഭരണം?" എന്ന ശബ്ദും തന്നെ ഭാഷയില് സ്ഥലം 
പിടിച്ചത്. പഴയ കാലത്തിലെ ലോകരുടെ കോലത്തെ 

കഞ്ണ്ണാടിയിലെന്നപോലെ നമുക്ക് 
ഇന്നും കാട്ടിത്തരുന്ന പഴയ പാട്ടുക 

ളിലൊ മറ൨ പഠഴമഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊ 
ഒരു രാജാവിന്െറ ഭരണത്തേപ്പുററി 
കേഠക്കുന്നില്ല. നാട്ടാര് നടത്തിയി 
രുന്ന നാട്ടിന്െറ നടത്തിപ്പ് ഇന്ന 
ത്തെ പ്രതിനിധിദരണ്മല്ലായിരു 
ന്നു. പ്രതിനിധിദഭരണം യഥാത്ഥ 
ത്തില് ജനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണമ 
ല്ല. രാജാവിന്െറയും രാജാവിന്െറ 
കീഴ്ുളളു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും ഭര 

ണം ജനങ്ങഠം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ര 
തിനിധികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തി 
ന്ന് അധീനപ്പെടുത്തുന്നതു മാത്രമാ 
ഞര. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉണ്ടായിരു 
ന്ന സ്വയംഭരണം നാട്ടാർ സ്വയം 
തന്നെ രാജാവിനെറയും ഉദ്യോഗ 
സ്ഥന്മാരുടേയും അപേക്ഷ ക്രടാതെ 
നടത്തിയിരുന്ന ഭരണമായിരുന്നു. 

ഈ ഭരണത്തിന്നു കേരളത്തെ 
പതിനെട്ടു നാടായി പകുത്തിരുന്നു. 
ഖഓരോ നാട്ടിലും ഇത്ര കുടികളാ 
യിരുന്നു എന്ന് കണക്കുണ്ടായിരുന്നു. 
നാടുകളില് കരകളും കരകളില് 

തറകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടികളിലെ കടിക്കാരുടെ 
തറക്രട്ടവും, കരക്രട്ടവും, നാടുക്രട്ടവും കൂടുക പതിവായി 
രുന്നു. ഇതിന്നുപുറമേ കേരളത്തിലെ ലോകരെല്ലാംക്രൂടി മ 
ഹാക്രട്ടവും ക്രടിവന്നു: മഹാക്രട്ടം പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തില് 
ഒരിക്കല് വ്യാഴവട്ടത്തിന്നു തിരുനാവായവെച്ചു ക്രടുന്നതാ 
യിരുന്നു പതിവു. മഹാക്രട്ടം അടിയന്തിരക്രട്ടമായിട്ടും പ” 
ലതവണ ക്രടിയതായി ഐതിഫ്യവും ചില ചരിത്രശകല 
ങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടു്. നാട്ടുക്ട്ടത്ങറം ആണ്ടില് ഒരിക്കലെ 
യ്മിലും ക്രടിവന്നു. ആണ്ടിലൊരിക്കല് ക്രടുന്നതു ഓരോ 
നാടിലും ഏതേതു ദിവസമെന്ന നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തുലാം 
പത്തിന്നു പിറേറന്നാളേക്ക പോലെ നാട്ടിലെ ക്രട്ടം കുറിക്കു 
ന്നതായിരു.നു പതിവു് എന്നതിന്നു ലക്ഷ്യം കാണുന്നുണ്ട്. 
തറക്രട്ടങ്ങളും കരക്രട്ടങ്ങളും അവസരംപോലെയും ആവശ്യം 
പോലെയും ക്രടിവന്നു. ക്രട്ടങ്ങഥം നിശ്ചിതസമയത്തും 
സ്ഥലത്തും ക്രടത്തക്കവണ്ണം ്ശ്ുട്ടംകഠിക്കുന്ന്റതു നിര്ബ്ബന്ധ 

മായിരുന്നു. ഇന്നു 4€4ക്രട്ടവും കുറിയും"? ഇല്ലാതായെങ്കിലും 
ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ആ പദങ്ങളില് പൂവസമ്്യദായത്തെ 
നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിന്െറ സാധാരണനടത്തി 
പ്പെല്ലാം ലോക൪ ക്രട്ടങ്ങഥംക്രടി തീച്ചപ്പെടുത്തി. നാട്ടിലെ. 
അററകുററങ്ങഥം അറിഞ്ഞു വേണ്ടപ്പോഠം വേണ്ടതിനെ 
അവര് നിവത്തിച്ചു. ക്രട്ടത്ങഥം നാലു വിധമായിരുന്നു എന്നു 
പറയുന്നു. പടക്രട്ടവും, നടുക്രട്ടവും, യോഗക്രട്ടവും, 
യോശ്ൃക്രട്ടവും, ക്രട്ടത്തിലെ നേതാക്കന്മാരും, നാട്ടില് പേരും 
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മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

പെരുമയും ഉള്ളവരും സ്വയമേവ നടുവരും, മുഖ്യസ്ഥന്മാ 
രും തടസ്ഥരും ആയിത്തീന്നു. അവരും നടുക്രട്ടവും, 
തറകഠംതോവം “നേരും ഞായവും? നടത്തി. കാണജന്മ 
ത്തിന്നും കൊള്ളയ്യൊൊടുക്കക്കം, കച്ചവടപ്പാട്ടിന്നും നാട്ടില് 
നടപ്പള്ള മയ്യാദകഠം അവര് നടത്തി. എടത്തിലും. മട 
ത്തിലും വാതില്മാടത്തിലും, കോവിലകത്തും, കൊട്ടാരം, 
കൊട്ടില, പടക്കൊട്ടില്, ഇവിടങ്ങഠം നടുവര്' ക്രടുന്നേ 
ടമെന്നറിക.?? നടുവരും, നാട്ടുക്രട്ടവും പറഞ്ഞുതീരത്ത 
വഴക്കുകഠം ഉണ്ടായാല്, നാല്വര്? മുമ്പഗകെ അമംം 

കുറിച്ച്, ലോകര് മുമ്പാകെ കളരിമര്യാദയ്യച അനുസരിച്ചു 
അങ്കം വെട്ടി മാററാന്െറ തല വെട്ടി പകവീട്ടും എന്നിട്ടും 
തീരാത്ത കൊല്ലൊ കൊലയൊ കലക്കമൊ മറേറാ നാട്ടില് 
ഉണ്ടായാല് കോയിക്കല് കേഠംപ്പിക്കും. എന്നാല് കോയ്മ 
ഇടപെടും. 

കടക്കാര൯ പണം കൊടുക്കാതിരുന്നാല് അതിന്ന് 
്മുന്നാഴിയും പാട്ടം? എന്ന മുറകഠം ഉണ്ട്. പാടി 
രിക്കുന്ന പാട് നമ്പിയും മറവമുണ്ട് . അവരെ വിളിച്ചുവരു 
ത്തി അറിയിച്ചാല് മുറക്കനുസരിച്ച €പാടിരിക്കും.”? 
കൊത്തിയാലും കൊഞ്ഞനം കാണിച്ചാലും അവക്കു മറുത്തു 
പറയുവാന് പാടില്ല. പാടുകരരന്നു ശാഖ്യം കുടയുംഅല്പാതെ 
ആയുധം ഏന്തുവാന് വിധിച്ചിട്ടില്ല. മുറയയച്ഛ പാടിരുന്നു 
കടംപിരിക്കും. പിരിയാതെപോയാല് നാടുവാഴിയേയോ 
കോയിക്കലോ കേംംപ്പ്രിക്കും. അവിടെനിന്ന് ദേശക്കാരു 
മായി ക്രടിആലോചിച്ച് പിഴപ്പിക്കും. നാട്ടിന്െറ നടത്തി 
പ്പിന്നു, അന്ന് നാട്ടനടപ്പം, ആചാരവും മയ്യാദകളും അ 
ല്ലാതെ മറെറാരാസ്സ്രദവുമില്ലായിരുന്നു അന്നന്ന് തൃതന 
മായ 4നിയമങ്ങഠം? ഉണ്ടാക്കുന്ന പതിവില്ലായിരുന്നു. നി 
യമം? എന്ന ശബ്ദും പഴയ മലയായ് മയിലില്ല. രാജാ 
വിന്നൊ, ക്രട്ടത്തിന്നൊ, ആക്ദംതന്നെ നിയമകര്ത്തൃത്വം 
ഇല്ലായിരുന്നു. പൃരാതനഭാരതീയദരണരീതിയും ഇതാണ്. 
നിയമശാസനങ്ങം ഒന്നാമതായി സദാചാരങ്ങളും, രണ്ടാമ 
ത്തത് അതിന്നു വിപരീതമല്ലാത്ത ധമ്മശാസ്രുങ്/ളുംആണ്ട് . 
പാശ്ചാത്യരാജനീതി നേരേ വിപരീതമാണ് . രാജാധി 
കാരം നിയമകര്ത്തൃത്വമാണെന്നാണ് പാശ്ചാത്യനീതിശാ 
സ്ര്രജ്ഞന്മാര് നിവ്ചനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യയറോപ്പ്റിലെ 
കോലങ്ങം കള്ട്നുംചിമ്മി പകക്കന്നതാണല്ലൊ കുഠേക്കാല 
മായി ഈനാട്ടിലെ മുറ. അതിന്നനുസരിച്ചു രാജ്യകാര്യങ്ങ 

ളില് ഇന്ന് ഒന്നാമതായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അന 
വരതം വഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. കാണജ 
ന്മങ്ങറംക്ദം, അന്നപാന്നീയങ്ങറംക്ം, ആയുധങ്ങംക്കും, 
എഴുത്തിന്നും പയററിന്നും, ഉപ്പ്ിന്നും കര്പ്പുരത്തിന്നും, മരുമ 
ക്കത്തായത്തിന്നും മക്കത്തായത്തിന്നും എല്ലാം നിയമങ്ങം 
തീത്തിട്ടുണ്ടു് . രണ്ടാമതു അവയെ നടത്തുവാനുതകുന്ന ത൨ 
തരം കോടതികളും, തൃറായിരം പോലീസ്സസൈന്യങ്ങളും 
ഉണ്ട് . രാജാധികാരം നടത്തുന്നതിന്നു ഗ്രാമാധികാരി തൊട്ട 
വൈസ്ര്രായിവരെ നിമ് നോന്നതങ്ങളായ ഉലദ്യോഗവഗ്ലുക്കാ 
രേയും നാടെങ്ങും നിരത്തീട്ടുണ്ട് . സമുദായജീവിതസവ 
സ്വവും ഇന്ന് രാജാധികാരം നയിക്കുന്നു. അന്ന് നാട്ടിന്െറ 
കയ്യും കണ്ണും നാട്ടാരതന്നെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നാട്ടിന്െറ 
കയ്യും, കണ്ണം, കാതും, കാലും, ഹ്ലീല്പാം രാജാധികാരമാണ്ട് . 
ഈ രാജാധികാരം നടത്തുന്നതു് ഒരാളായാലും, തിരഞ്ഞെട്ട 
ക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിനിധിയോഗമായാലും, രണ്ടായാലും, ഈ 
ഭരണരീതി ജനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണമല്ല. പാശ്ചാത്ൃരാജ്യ 
ങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാര് ഒരുകാലത്തു നാട്ടാരുടെമേല് സകല 
വിധ അധികാരങ്ങളും മൂത്തീകരിച്ച സ്വേച്ഛാപ്രഭക്കളായി 
രുന്നു. അവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങറം രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വേച്വാ 
ധികാരത്തെതട്ടിപ്പറിച്ചു അവര് തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനിജി 
യോഗത്തിന്നു കൊടുത്തു. ഇര തിരഞ്ഞെടുപ്പഭരണം സുക്ഷ്് 
ത്തില് ജനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണമമല്ലെന്നും, വോട്ടുകറം പിടി 
ശ്രവാനുമ്ള മിടുക്കുമാത്രം നോക്കി അവരെ രാജാധികാര 
ഒം ഏല്ലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അധമ്മരാങ്യങ്ങഠം വദ്ധിക്കു 
ന്നതേ ഉള്ളു എന്നും യൂറോപ്പിലെ ചിന്തകന്മാക്മ തോന്നി 
ത്തുടങ്ങിട്ടു കുറേക്കാലമായി. അതാണ് റഷ്യയില് അടുത്ത 
കാലത്തിനുള്ളില് തുടങ്ങിയ സോവിയറവഭരണരിതി ഈ തി 
രഞ്ഞെടുപ്പുസമ്പ്യദായത്തെ അനുകരിക്കാത്തതു് . പാശ്ച.ത്ൃ 
രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രാതിനിധ്യഭരണരീതികളെ പരിപൂള്സ്്ുമായി 

പകത്തുന്നതിലാഞ് നമ്മുടെ ഭാവിദശ പ്രശോദിതമാകുന്ന- 
തെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ഈ സംഗതി ശ്രദ്ധയില് 
കറിക്കേണ്ടതാണ് . വ്യക്തികളെപ്പോോലെ സമുദായങ്ങളും: 
ദേശകാലങ്ങളില് വേരൂന്നി നില്ലുന്നു. സ്വദേശത്തിന്െറ 
സംസ്കാരത്തേയും, കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലെ ചരിത്രഗതിയേയും. 
അവഗണിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമുദായം കൃത്രിമസ്ത 
ഷ്ട്രിയാകം. 

അന്നു നാട്ടാർ സ്വയമേവ നടത്തിവന്നിരുന്ന സാമുദാ 
യികകായ്ക്യങ്ങറംക്കെല്ലാം ഇന്നു ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകഠം ഉണ്ടെ 
ന്നുള്ളതു വാസ്ത്റവംതന്നെ. ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്൨കഠം ഉണ്ടാക. 
കൊണ്ട് ജനങ്ങളില് കുറേപ്പ്േക്കു കരാ പിരിച്ചെടുത്ത ദ്രവ്യ 
ത്തില്നിന്ന് ശമ്പളംകിട്ടുന്നതും നല്ലതുതന്നെ. നാട്ടിലേയ്ക 
ഈ ഡിപ്പ്യാര്ട്ടുമെന്വഭരണംകൊണ്ടു്" അഭൂതമായ അനുഗ്ര 
ഫങ്ങഥം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാനും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കില് 
അതു വലിയ അബദഭ്ൃമാണു് . നാടടിലേയ്യുക്ച ഏററവും നന്മ 
യാണെന്നു പലരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഡിപ്പാട്ടുമെന്൨ വിദ്യാ 
ഭ്യാസത്തെ നോക്കുവി൯. ബി. ഏ.ക്കാരും എം. ഏ ക്കാരും. 
ആയ അദധ്യാപകന്മാരും ഗംഭീരമായ വിദ്യാലയങ്ങളും അന്നു 
ണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ തറകഠംതോവം വീടുകഠംതോവം 
ഹഴുത്തുപള്ളികളും കളരികറം പരാപേക്ഷക്രടാതെ നാട്ടാര് 
നടത്തിവന്നു. ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പ്ിക്കുവാ൯ ആയി' 
രവും പതിനായിരവും ചിലവുചെയ്യുണം. അന്ന് ആണ്ട. 
തീകറംക്ക് രണ്ടൊ നാലോ പണം വെച്ചുകണ്ടാല് ശുരുക്കു. 
ളൂടെപക്കല്നിന്ന് കണക്കിലേറെ വിദ്യയും ഗുരുത്വവും 
സമ്പാദിക്കാം. അന്നത്തെ എഴുത്തും പയറവം പരിശീലി 
ച്ചിരുന്നവർ മലയായ് മയെ നട്ടുവളത്തി, മലയാളത്തി 
നെറ പേരും പെരുമയും ലോകത്തില് പരത്തി. ഇന്നും 
മലയായ് മയുടെ മൂലധനത്തില് മുക്കാലുംഭാഗം അവരുടെ 
ഈടുവെപ്പകളാണ് . അന്ന് എഴുത്തും പയറവം കഴിഞ്ഞു് 
നാടുതെണ്ടി വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയ ചെറഡ്റുക്കാര് വീട്ടി 
ന്േറയും നാട്ടിന്േറയും സംരക്ഷയും സൌഭാഗ്യവയമായിരുന്നു. 
അവര് നേരും നെറിയും, എട്ടുംപൊട്ടുമുള്ള. ചങ്ങാതികളായി . 
രുന്നു. അവര് കളരികളില് കയ്യും മെയ്യും തെളിയിച്ച പട 
യാളികളായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പഠിപ്പും പാസ്സും സിദ്ധിച്ച 
യുവാക്കളൊ യുവതികളൊ, അന്നവരില് ഒരു സമപ്രായനെ 

കണ്ടുമുട്ടിയാല് ഭയാതുരന്മാരായി സ്ത്ംഭിച്ചുപോകും. മുതുമുള്ള് 
ഒടിഞ്ഞു”, കൈകാലുകഠം മെദ് നെഞ്ഞു ക്രത്തു വയറ 
വീത്തദൈന്യരൂപന്മാരായ ഇന്നത്തെ വിരുതുധാരികളും, യു: 
വാക്കന്മാരും, തുവലെടുത്തു് കച്ചേരികഠം ക്രലിവേലയയു 
മാത്രംകൊള്ളാം. അന്നുള്ളവര് കാടുവെട്ടി നാടാക്കി. വേട്ട 
യാടി ദുഷ്ഠമൃഗങ്ങളെ ഒടുക്കി. പടവെട്ടി മലയാളത്തെ സംര 
ക്ഷിച്ചു. കൃഷിചെയ്ത് ലോകാന്തരങ്ടളിലും നിരന്തരം വേ 

ണ്ടിയിരുന്ന ഉരുപ്പുന്നങ്ങം വദ്ധിപ്പിച്ചു. കനികഴിച്ചു്' കീ 
ടമെടുത്തു് , ആലകഠം ഉണ്ടാക്കി ഇരുമ്പുരുക്കി, കേളികേട്ട 
ആയുധങ്ങം പണിചെയ്തു. പൊന്നരിച്ച് , പണമടിച്ച്; 
പാത്രങ്ങറം നിറച്ചു നിക്ഷേപിച്ചു. പൊന്നും പണവും പ 
റയ്ക്ലുളക്കുവാന് മാത്രം പെരുത്തു. നേരും ഞായവും നേക്ട 

നടത്തി. അതുകണ്ട് ദ്വിപാന്തരങ്ങളില്നിന്നും ഇവിടെ 
കൊള്ളക്കൊടുക്കയ്യുക് പലരും എത്തി. കച്ചവടപ്പാടിന്നു 
മലയാളക്കര ലോകത്തിലെ ഒരു ഭകന്ദ്രസ്ഥാനമായി. മല. 
യില്നിന്ന് വന്മരങ്ങം മരിച്ച കപ്പലുണ്ടാക്കി കപ്പലോ 
ടിച്ച്' കച്ചുവടം നടത്തി. കണ്ടവര് കൊണ്ടും കൊടുത്തും 
വാങ്ങി വേണ്ടു നതെല്ലാം വേണ്ടുവോളം?” മറെറാരു പഴയ 
പാട്ടില് കൂലിച്ചും” വാങ്ങി ചേകവരായി ചാകുവാ൯പോ 
കുന്ന മകനോട്ട് അമ്മ പറയുന്നു. :നിന്നെവിറവപണം 
കെട്ടവേണ്ട-നാഗാപുരത്തല്ലെനല്ലങ്ങാടി-പഞ്ഞിപരുത്തിക്കു 
വിലയുണ്ടെമ്കില് തൃലത്തൃത്തിട്ടുകഴിഞ്ഞുക്രടാം.?? ഇന്ന് ന 
മ്മുടെ നാടുതന്നെ വിറവപോയാലും നആലുത്ൃല്യ്യവാനുള്ള. 
ശക്തിക്രടി നമ്മുടെ കൈകഠക്കില്ലാതായി. അന്നു' ന 
മ്മുടെ ഉല്പന്നങ്ങം കൊടുത്തു് , കൊടുത്ത് ലോകാന്തരങ്ങ 
ളിലെ പൊന്നെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട ആകഷിച്ചു. ഇന്നു വേണ്ട 
തെല്ലാം അസ്പ്യരോടു കൊണ്ടു്, കൊണ്ടു, നാം ദാരിദ്രപൃകുക്ഷി 
കളായി. 

നമ്മെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പിതൃക്കഠം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് 
ക്രടി, അവരുടെ സന്താനങ്ങളായ നമ്മെപ്പുററി അവക്ക് അ 
ഭിമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് വായനക്കാര ഓാക്കുന്നുണ്ടോ? അവ 



ക്രാകട്ടെ അവഭെപ്പുററിയും അവരുടെ നാട്ടിന്നെപ്പുററിയും 
അതിീരററ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കേരളപഴമക്കാ 
രന്െറ പഴംവാക്കകഠം ഇതിന്ന് സാക്ഷ്യമാണ് . “:സുക്ഷ്കമി 
ന്നതെന്നും സ്ഥൃലമിന്നതെന്നും, അമ്ധിന്നതെന്നും തുമ്പിന്ന 
തെന്നും, കണയിന്നതെന്നും മുനയിന്നതെന്നും, ഗുണമിന്ന 
തെന്നും ദോഷമിന്നതെന്നും, നുച്തിന്നതെന്നും തിയ്യതിന്ന 
തെന്നും, ആവം നാലം അറിവാ൯ ആറ ശാസ്ര്വും നാലു 
വേദവും, രേഖാ, സാക്ഷി, അനുഭവം, കാണജന്മമയ്യാദയും, 
കച്ചോടപ്പ്ാടിന്െറ ആചാരവും, അതിനോടിതിനോടിട 
യില് മറൊൈന്നില്ല്”. ഈ ചിത്രിതവാചകം വായിച്ചാ 
നോണ്സന്സ്? എന്നു നവീനന്മാര പറയുമായിരിക്കാം. 
പാടിരുന്നു കടം പിരിക്കുന്നതും അങ്കംവെട്ടി മാററാനെ കൊ 
ല്ലന്നതും നടുവ് ക്രടിയിരുന്ന്' നേരും ഞായവും നടത്തു 

ന്നതുംമറവം വെറം ഉസ്സ്ില്ഴ ഒവി ഥെ അപരിഷ്കൃൂ 
തസ്സ്്യദായങ്ങളെപ്പുററി ആരാനും പ്രശംസിക്കാവണ്ടോ എ 
ന്നായിരിക്കും നവീനന്മാരുടെ അതിശയം! അമ്പതു ഉവവ്പ്ി 
കയുടെ കടം വീണ്ടുകിട്ടുവാ൯ അമ്പതു മാസം കാലം കോട 
തികളിൽ പാടു നടന്ന്, മൂന്ന് അമ്പതു കുറയാതെ അതി 
ലേക്കു വ്യയംചെയ്ത് ഒടുവില് കടക്കാരന് പുള്ളി ഇ൯സാറം 
വെണ്ടും വാങ്ങി, കാശുപോലും തിരിച്ചുകിട്ടാതെ, വീട്ടില് 
തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക അവരെ പരിഹസിക്കുവാന് 
യോഗ്യത ഉണ്ടൊ? കയ്യും കണക്കും ഇല്ലാതെ മുദ്രസലയും, 

വക്കീല്ഫീസ്സും ബത്തയും 4:കിത്തയും?? ക്രലിയും ക്രൈക്രു 
ലിയും കൊടുത്തു്, കാതും കണ്ണും കൊടുക്കാതെ ക്രലിക്ക് 
കാഠ്യ്യങ്ങറം തീപ്പ്യാക്കുന്ന നിയമപണ്ഡിതന്മാരെന്ന തള്ള 
ലുള്ള ഒരു ജഡ്ഡ്ി അദ്ധ്യക്ഷംവഹിക്കുന്ന കോടതികള്ല് 
പന്തീരാണ്ടു നടപടികഠം നടത്തീട്ടും വാദവിവാദങ്ങറാക്കു 
പഠയ്യുവസാനം കാണാതെ നട്ടംതിരിയുന്ന നമ്മെ നേര്വഴി 
ക്കാക്കവാന് അന്ന് നേരും ഞായവും നാട്ടില് നടത്തിയി 
രുന്ന നമ്മുടെ പൂവികന്മാര് നമ്മെ അനുകമ്പയോടേ അനു 
ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണു എനെറ പ്രാത്ഥന. ഇന്ന് മേല് 
ചാർ വാങ്ങിയും, വ്യവഹാരം നടത്തിയും, ഇരിക്കുന്ന കുടി 
ഒഴിപ്പിച്ചും, ശത്രുവെ സംഹരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമകാലിക 
ന്മാക്ദ നേരും നെറിയും, വീയ്യവും ശൌയ്യവും, മയ്യാദയും 
ഒദായ്ക്യവും ഇല്ലാതായി. കളരിമയ്യാദക്കനുസരിച്ചു' ലോകര് 
മുമ്പാകെ അങ്കംവെട്ടി മാററാനെറ തല ഫ്ലടുത്തു് അമ്മാനം 
ആടിയിരുന്ന നമ്മുടെ പൃവീ.കന്മാ൪ ഒന്നുമില്ലെങ്കില് തണു 
ങ്ങളായി ന്നു. ഇന്നത്തെ ക്രിമിനാല്നവടവടി ഒരുതരം 
ക്രിമിനല്സസ്പ്വദായംതന്നെയാണ് . ഇന്ന് നാട്ടില് പൊന്നും 
പണവും പഞ്ചമാണ്തെങ്കിലും, അറമുറിയും കളവും കുറഞ്ഞ 
തായി കേ0ംവിയില്ല. അന്ന് കുള്ളന് കൊണ്ടുപോയതു് 

രാജാവു” തിരിയെ കൊടുക്കാതെപോയാല് നഷ്ടം കൊടുക്കേ 
ണമെന്നാണു ഭാരതീയരാജധമ്മത്തിലെ വിധി. ഇന്നു 
പോയതു മിക്കവാവം തിരിയെ വരാരുവണ്ണ്ൂം പോയ്പോ 
യതുതന്നെ. മുതല് പോയതും പോരാ പോലീസ്സ് വിളിക്കു 

മലയമേരാബ്യം വിശേഷാല്പ്രത്വം 

ക്കാരനെ പിനത്തുടന്ന പഴംകാലങ്ങളെ പലവഴിയ്യുച്ഛം ഞാന് 
വാര ന്നതായാല് ഈ ലേഖനം അതിന്െറ അതിരു 
കവീഞ്ഞുപോകം. എന്നാലും ഞാന് വള്സ്റ്റിച്ച ഈ മനോ 
ഫര ചിത്രത്തിന്നു നിന്ദിതവും നീചവുമായ ഒരു മവഭാഗം 
ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്രടി കുറഞ്ഞൊന്നു ചൂണ്ടി കാണി 
ക്കാതെ കഴികയില്ല. അന്നവരുടെ ആചാരങ്ങളില് ചില 
തെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധോഗതിയെ അന്നുതന്നെ 
കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശോബലി നാടുവാണിടുംകാലം 
മാലോകരെല്ലാമൊരുപോലെ?? എന്നു അതിശയോക്തി 
യില് പാടിയതാണെന്നു ഞാന് വിശ്വചസിക്കുന്നില്ല. ബ്രാദ്മ 
ണമതം ഇവിടെ പ്രബലപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ ഈ ജാതി 

വകുറ്പുകളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന് 
നിന്ദിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും ഈ കേരളത്തില് ഇല്ലാതിരുന്ന 
പഴയ കാലത്തെ ഓമ്മയോടുക്രടിയാണു ഈ ചരണം പാടീ 
ടടള്ളത്ര്. അയയ്യബ്ബ.ശ്മണര് അവരുടെ ആറം നാലുംകൊണ്ടു 
ഇവിടെ എത്തിയ കാലത്തു ഇവിടെ അവരുടെ ഇരുപ്പിന്നും 
പെരുപ്പ്ിന്നും പ്രതിബന്ധമാകുമെന്നു തോന്നിയ ഭാഗങ്ങ 
ളെല്ലാം മലയാചലത്തിന്നപ്പറംതന്നെ വെച്ചു. ഇവിടെ. 

ഇരിപ്പന്നിയതില്പിന്നെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലം അ 
വസാനിക്കാറായപ്പ്യോഴേക്കു ആറിലും നാലിലും ഉളളു 
തിലും അധികം വള്ത്തൂവിഭാഗങ്ങം ഇവിടെ വേദിയരാല് 
ഏപ്പലെടുത്തപ്പെട്ടു. ഇവര് നട്ടുവളത്തിയ ഈ ദുരാചാരം 
കേരളത്തിലെ ലോകരെ തുണ്ടംതുണ്ടമാക്കി. ഈ തൃതന 
വേദം ഫേതുവായി വേദിയര് നാട്ടിനു വരുത്തിക്ര൭ 
ട്ടിയ നാശത്തെ ഒടുവിലത്തെ പെരുമാളായ ചേരമാ൯പെ 
രുമാഠം മുന്ക്രട്ടി നോക്കി കണ്ടു. വേദിയരും ചേരമാ൯പചെ 
രുമാളുമായി ഈ സംഗതിക്ക ഇടഞ്ഞുവെങ്കിലും, ലോകരെ 
അവരുടെ വലയില്നിന്നു വിടുത്തുവാ൯ ആ രാജാവിന്നു 
സാധിച്ചില്ല. ഒടുവില് ചേരമാന് ഈ നാടും വേദിയ൪ 
മലിനുപ്പെടുത്തിയ ധമ്മവും വിട്ടെറിഞ്ഞു. മനുഷ്യര് തമ്മി 
ലുള്ള മേലുകിഴ്ഴ മാനിക്കാതെ എല്ലാവരും പടച്ചവന്െറ 
ഉടല്പിറപ്പുകളാണെന്നു കൊണ്ടാടുന്ന മറെറാരു വേദത്തെ 
കൈക്കൊണ്ടു പചെരുമാഠം മക്കത്തേക്ഷ പോയ പഴങ്കഥ 
കേഠംക്കാത്തവ൪ കേരളത്തിലുണ്ടാകില്ല. ഇതിന്െറ മീതെ 
മറെറാന്നില്ലെന്നു മേനികൊണ്ടിരുന്നവരുടെ നാട്ടുകാരില് 
ഇന്നു വലൃതായ ഒരു വിഭാഗം ചേരമാനെ പിന്തുടന്നു സ്വധ 
മ്മത്തെ വിട്ടു. മേല്കീഴു തരം തിരിച്ചു തീണ്ടല് ആചാര 
ങ്ങളാല് അവയെ ഉറപ്പിച്ചു സംരക്ഷിച്ചതിന്െറ ഫലമായി, 
നാട്ടിലെ ജനം തമ്ഥിലുള്ള ഒരുമിപ്പും നാട്ടുകാരുടെ 
ശക്തിയും ഇല്ലാതായി. പട്ടാണിയുടെ പടയോട്ട നാം 

: പരാജിതരായി. അന്നുതൊട്ടു ആയ്യബ്രാഹ്മണനും നായരും. 
തിയ്യനും ചെ നും എല്ലാം ഒരുപോലെ അടിമകളായി. 
സമസ്ൃ്ടികളില് എളിയവരെ കിഠരൊതുക്കി അവരുടെ 
അനുദവങ്ങറം ഉണ്ടിരിക്കുന്നവക്കെല്ലാം ഒടുവിലത്തെ ഫലം. 
ഇതുതന്നെയാണ് . അവര് ഇദശ്വരന്െറ ശിക്ഷയ്യൂ പാത്ര 

ന്നേടത്ത്് നടക്കേണ്ടുന്ന കാലക്കേടും എത്തിച്ചേരും. വാന്മാരാകും. അന്നും ഇന്നും ഈ നിയമം ഒരുപോലെ 
“ഇതിനെറമീതെ മറഠാന്നില്ല' എന്നെഴുതിയ പഴമ അലംഘനീയമാണ് . 

ന്ത ടന 0 ീിി-ിടിിപിപപിടി്-ിപ്ിിനിിടിപിപിപില്ി്ാ് 

! വാസറ്ദ്രപ്യങ്ങം. ; |: ത 1: € 4 വാര ല ര് ടഃ ൫൯. നാരായണപിള്ള, 
ഞങ്ങളുടെ .:അനത്തകുസും?? വാസന്ദദ്രവ്യങ്ങ 4 ഥു ല്ലി ട് ടെയ് ലര 

€ ഒെക്കൊണ്ടു നിങ്ങഠംക്കതന്നെ സുലഭമായി പരിമള ] ടി [04 
| കേശതൈലം, വാസന (ഇടിച്ച) പുകയില മുതലാ | ടു മല്പഷ്ണക,---ആലപ്പ൦. 1 

യ പലതരം സുഗന്ധ്ദ്രവ്യങ്ങം സ്വന്തം ആവശ്യ | യു ഏററവയം നവീനരീതിയിലുള്ള തുന്നല്പണി 
ത്തിനോ കച്ചവടത്തിലേക്കൊ തയാര്ചെയ്യകൊ | ക് കളെല്പാം ഇവിടെ എത്രയും ഭംഗിയായും കൃത്യനി 

| മാം. കേശതൈലത്തിനുള്ള അനന്തകുസും കുപ്പി ] റി ധ്യൂയോടുക്രടിയും ചെയ്തുകൊടുക്കുവാന് തയാറാ 
| ൧ന്നു നമ്പ ൧. ക ൨-൮-൦, നമ്പ ൨. ക ൨-0-0. ക ണ് . ഏതുജാതിമതസ്ഥരായ സ്ത്രി പുരുഷന്മാക്കം 
| നമ്പ്വ ൩. ക ൧-൮-0. (൧ കുറ്പ്റികൊണ്ടു ൨൪ ഒന | ടി കട്ടികഠംക്കം ആവശ്യമായ സകല ഉടുപ്പസാമഗ്രി ച 
| ണ്സു തൈലം ഉണ്ടാക്കാം) വാസന (ഇടച്ചു | |, കളും ഏററവും മിതമായ ചാജ്ജില് തച്ചുകൊടു ടം. 
4 പുകയിലയ്യുകചള്ള. അനുന്തകുസും കുപ്പി ൧-നു ക ൧. ] ട് ക്കുന്നതാണ് . ട്ട 

4 അണ ൮. പൂണ്ണ്ണുവിവരം കുപ്പിഒന്നിച്ചുണ്ടാകും. ഒരിക്കല് പരീക്ഷിച്ചാല് പിന്നെ ഒരുകാല 443” 
[) വി. പി. ചിലവ്യ ൪ കുപ്പ്റിവരെ അണ ൭ പുറമെ. ൭ 2 വും മറെറാരു തുന്നല്ക്കാരനെ തേടിപ്പോകുന്ന കം 

പി [4] മ, 
4 പി. എ. അയ്യര്, തൃശ്ശൂ൪, തെന്ഇന്ത്യാ. 4 ളം :. ॥. തല്ല. ന്: 
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കലയളേരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

(ടട ടത്ത്ുടടടടടാടടട്്ു 

പ്രകൃതിചികിത്സ. 
്ത്്ടുട്ട്ട്ടാുട്ച്യിട്കളുടടടടടടുട്ടട്ടടു 

(ഏം. ആര്. മാധവവായയര് ബി എം എല് എല്. ബി.) 

ഒരു കാലത്തു്” ഇവിടെ പ്രകൃതിചികിത്സയ്മുച്ഛ വലിയ 
പ്രചാരമായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്സഹകരണം 
ഹിമവാ൯മുതല് കന്യാകുമാരിവരെ ഓളം തല്പിയതുപോലെ 
ക്രണിസിസ്റ്റവും കേരളക്കരയില് ഒരു വിജയയാത്ര നടത്തി 
യിരുന്നു. ക്രണിസിസ്റ്റത്തെ തലയില്വെച്ചു ആരാധിച്ചവ 
രില് പലരും ഉപ്പും മുളകും ഇറച്ചിയും തേടി നടശന്നേവരാ 
യിട്ടാണറിയുന്നതു . വെള്ളത്തിലിരുന്നും, ഉപ്പും മുളകും 
പുളിയും ഉപേക്ഷിച്ചും അരപ്പട്ടിണി കിടന്നും തളന്നപ്പ്യോം 
മുളകുകറിയും രസാളയും മത്സ്യക്കറിയും മറവം കഴിക്കുവാ൯ 
ചിലരുടെ നാവുകഥം ജലസ്രവണം ചെയ്തതില് അത്ഭുത 
പ്പെടുവാനില്ല. എല്ലാചികിത്സകഠം 
ക്9ം വൈദ്യയന്മാരുണ്ടല്ലോ. എന്നാല് 
പലരും ക്രണി'നോക്കിയിട്ടുള്ളത്ര് 
എങ്ങാണ്ടുനിന്നു കിട്ടിയ അല്പജ്ഞാ 
നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്ന 
ത്താനാണ് . ജലമാഹാത്മ്യം മന 

സ്സ്ിലാക്കിയ ഒരാഠം ചളി കലങ്ങി 
യതും ഓാരുചുവയ്യു്ഛന്നതുമായ ജലം 

പോലം പാനംചെയുന്നതുകൊണ്ടു 

ദോഷമില്ലെന്നു പ്രസംഗിച്ചുവത്തെ. 
ആവികൊണ്ടു വിയപ്പ്രിക്കുന്നതിനു 
ശ്രമിച്ച ഒരു വിദ്വാന്െറ സവാംഗം 
പൊള്ളി ആശുപത്രിയെ അഭയം 
പ്രാപിച്ചതായി എനിക്കറിയാം. മു 
റിപ്പൂട്ടിണിക്കാരായി പല ക്രണിക്കാ 
രും കഴിഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ട്. ലഹരി 
പദാത്ഥളക്തി, മ്വൈഥ്യനം മുതലാ 
യവയെവ്പുററിയുള്ള ക്രണിയുടെ ഉപ 
ദേശങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ത്യജിച്ച പ 
ച്ചയരിമാത്രമുണ്ടകൊണ്ടു ദീനം ഭേ 
ദമാകാത്തതിനു ക്രണിയേയും പ്രകൃ 
തിക്കാരേയും അടക്കെ ശപിച്ചുകൊ 
ണ്ടു നടക്കുന്ന രസികന്മാരേയും 
താന് കാണാതെയിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ 
അനുഭവങ്ങളുണ്ടായപ്പോഠം പ്രകൃതി 
ചികിത്സയെന്ന പറഞ്ഞാലെന്താ 
ണെന്നു പരക്കെ ജനങ്ങളറിയത്ത 
ക്കവണ്ണും ഒരുപന്യാസം എഴുതണമെന്നുദ്ദേശിച്ചതിന്െറ 
ഫലമായിട്ടാണു ഞാന് ഇതെഴുതുന്നതു് . 

ക പ്രകൃതിചികിത്സയെന്താണ് 3 

പ്രകൃതിചികിത്സയെന്നു പറഞ്ഞാല് ക്രണിസിസ്റ്റം 
എന്നത്ഥമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിച്ചു 
രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമ്്യദായമാണു പ്രകൃതിചി 
കിത്സ. വലീയ പഠിത്തവും അന്വേഷണവും ക്രടാതെ 
ജന്തുക്കഠംക്കാവശ്യമുള്ള പ്രകൃതിനിയമങ്ങളറിയുവാ൯ അവ 
യ്മ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശക്തിയോ വാസനയോ ജഗന്നിയ 
ന്താവു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ൯ പ്രകൃതിയുടെ നിയമ 
ഒളെ ലംഘിച്ചു ജീവിച്ചുതുടങ്ങിയതിനോടുക്രടി രോഗങ്ങം 
അസാം്യമുണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യനിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചാല് 
പീനല് കോടനുസരിച്ചു പല ശിക്ഷകഠം ഉള്ളതുപോലെ 
പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാല് രോഗങ്ങളാ 
കുന്ന ശിക്ഷകളാണ പ്രകൃതി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ 
ശിക്ഷകഠം കിട്ടാതെയിരിക്കണമെമില് പ്രകൃതിയെയും 
ആ ദ്േദിയുടെ നിയമങ്ങളെയും നാം ആദരിക്കണം. നാമോ 
നമ്മുടെ പൂധ്ൃന്മാരോ പ്രകുതിനിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചാല് 
നമുക്കു രോഗമുണ്ടാകും. മനുഷ്യനിയമത്തില് കുററക്കാരന 
ല്ലാതെ കുഠറക്കാരന്െറ നസന്താനത്തിനു ശിക്ഷയില്ല. 

ശ്രീമാന് എം. ആര്. മാധവവായ്യര്, 

പ്രകൃതി.” ഇപ്രകാരം രോഗമാകുന്ന ശിക്ഷ നല്കിയാല് 
ആ ശിക്ഷ തീന്നപോകുവാന് വീണ്ടും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളനു 
സരിച്ചാല് മതി. ചുരുക്കത്തില് രോഗകാരണം പ്രകൃതിനി 
യമലംഘനവും ചികിത്സ പ്രകൃതിനിയമാനുസരണവുമാ 
കുന്നു. രോഗത്തിനു കാരണവും ചികിത്സയും ഒന്നേയുള്ളൂ. 
വെന്നാണു പ്രകൃതിചികിത്സക്കാരുടെ വാദം. 

ഈ തത്വത്തെ അല്പംകൂടി വിശദമാക്കാതെ സാമാന്യ 
ന്മവക്ക മനസ്സിലാകുകയില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് 
ഓജസ്സു, മനസ്സ്. പഞ്ചഭൂതസഞ്ചിതമായ അവയവങ്ങഠം 
ഇങ്ങനെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു് . ഈ 

ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ജ 
ലം, വായു, ആകാശം, പ്രകാശം, 

പാത്ഥിവാംശം ഇവക്രടാതെ ഇവ 
യെല്ലാം കലന്ന ആഹാരസാധനങ്ങ 
ളും ആവശ്യമാണ് . പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ 
ക്രടാതെ ജീവികഠംക്കു ജീവസന്ധാര 
ണം ചെയ്യുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. 
ഓരോ ജന്തുവിനെറയും നാക്കിനും 
മൂക്കിനും കണ്ണ്ണിനും സ്വതേ ഇഷ്ട 
പ്പെടുന്ന ആഹാരമാണു പ്രകൃതിനി 
യമപ്രുകാരമുള്ള അ.ഹാരം. മററാ 
ഫാരസാധനങ്ങഠം എല്ലാം തന്നെ 
പ്രകൃതി നിഷേധിച്ചിട്ടുമമതാണെന്നു 
നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മാമ്പഴം 
മനുഷ്യന്െറ നാക്കിനും മൂക്കിനും ക 
്ണ്രിനും രസകരമാണ് . എന്നാല് 
ഒരു സിംഹത്തിനു മാമ്പഴം ഇഷ്ടമ 
ല്ലായിരിക്കാം. ഭക്ഷണസാധനങ്ങം 
അവയുടെ പ്രകൃത്യവസ്ഥയില് നമ്മു 
ടെ നാക്കിനും മുക്കിനും കണ്ണ്ണിനും 
രസകരമാണെങ്കില് മാത്രമേ നാം 
അവയെ സ്വീകരിക്കാവു. മനുഷ്യ 
നൊഴിച്ചു ഒരു ജന്തുവും ആഹാരം 
പചിക്കുകയോ വസ്ര്രം ധരിക്കുക 
യോ ചെയ്യുന്നില്ല. മേല്പ്പറഞ്ഞ 
വിധത്തില് സ്വാഭാവികമായ ഭ 
ക്ഷണം കഴിച്ചു പ്രകൃതിശക്തിയ്മ, 

ധീനമായി ജീവിക്കുന്ന സസ്പ്യദായമാണു പ്രമൃതിജീവിതം. 

പ്രകൃതിജീവിതവും പ്രകൃതിചികിത്സയുമായി വളരെ വൃത്യാ 

സമുണ്ടു് . പ്രകൃതിനിയമങ്ങളനുസരിച്ചു നമുക്കു ജീവി 
ക്മവാ൯ പ്രയാസമായിരിക്കുമ്പോഠം പ്രകൃതിതത്വങ്ങം 
കൊണ്ടു ചികിത്സ നടത്തി രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന 

സമ്പ്യദായമാകുന്നു പ്രകൃതിചികിത്സ. ഏതു ചികിത്സാസ 
്്യദായക്കാരോടു ചോദിച്ചാലും രോഗം സൃഖപ്പെടുത്തുന്നതു 
പ്രകൃതിയാണെന്നു അവർ സമ്മതിക്കും. പ്രകൃതിചികിത്സ 
ക്കാര് പറയുന്നതു് ശരീരത്തെ വേണ്ടവിധം രക്ഷിക്കുവാന് 
നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഈശ്വരാംശമായ കാജസ്സണ്ടെന്നാ 

കുന്നു. ഭക്ഷണത്തില് നിന്നും പഞ്ചഭൂതങ്ങളില് നിന്നും 
എന്നും ശരീരത്തിനു ഓജസ്സ് ലഭിച്ചെ്കില് , മാത്രമേ ശരീര 
ത്തിനു സുഖവും ബലവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള. ശരീ 
രത്തില് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുക, ചോരയോടിക്കുക, മല 
ങ്ങളെ വിസഞജ്ജിപ്പിക്കുക, ദോഷങ്ങളെ പുറത്താക്കുക, 
അണുക്കളെ ഓടിക്കുക മുതലായ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതു ഓജസ്സാ 
കുന്നു. ഓജസ്സ) ശരീരത്തിനു സദാ പോഷണം നല്കുകയും 

ഉമൂളിചുള്ള മലങ്ങളേയും ദുഷ്ഠിനേയും ബഹിഷ്ഠകരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ദേഹത്തിനു ഓജ നല്കാത്ത 

എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിഷമാണ്. ശരീരത്തിനാവശ്യമി 
ല്ലാത്ത :അന്യയസാധനം" ആഹാരപാനീയങ്ങം വഴിയായോ 



.മറവപ്രകാരത്തിലോ ഉള്ളില് ചെന്ന് അതു ശരീരത്തെ 
ഏഷിപ്പിംകന്നു. ഈ ദുഷ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിക്കു 
കയും ചില അവയവങ്ങളെ ഭേടിക്കുകയും ചെയ്യേക്കാം. 
ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ട ഉള്ളില് കടന്നാല് അതിനെ വെളിയില് 
കളയാനു ഓജഡസ്സു ത്രമിക്കും. സാധാരണ, മലം, മുത്രം, 
വിയച്ച”, വായു, കഫം മുതലായവ വഴിയാണു ഓജസ്റ്റ് 
ഭുഷ്ണിനെ ബഹിഷ്ഠരിക്കുന്നതു് . ദുഷ്ണ്' വളരെ വഭ്ധിച്ച്' 
ഈ വഴികഠംക്കു അടവുവന്നാല് ' പനി, ചൊറി, പരു, 
വസുരി, അതിസാരം മുതലായ ദീനങ്ങം മുഖാന്തരം 
ഓജെസ്സു ദുഷ്ടിനെ പുറത്തു കളയും. ചുരുക്കത്തില് രോഗ 
മെന്നു പറയുന്നതു നമ്മുടെ ശരീരാന്തദാഗത്തു ക്രടിയിട്ടുള്ള 
ഭൂഷ്ണിനെ ബഹിഷ്മൃരിക്കുന്ന വൃത്തിയാണ് . അതുകൊണ്ടു 
ഓജസ്സു ദുഷ്ഠിനെ ബഹിഷ്ഠരിക്കുവാനുല്യമിക്കുമ്പോം 
അതിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കവാ൯ ഖഓഷധം നല്കുന്നതു പിശ 
കാണ്. രോഗത്തിന്െറ കാരണം ദുഷ്ഠിന്െറ സാന്നിഭ്ധ്യമാ 
കുന്നു. ശീതോഴഷ്ണ്ുദേദം, കോപാദിവികാരങ്ങറം, അണുസം 
ക്രമണം, അപഥ്യാഹാരം മുതലായവകൊണ്ടു ക്രൂടിക്കിട 
ക്കുന്ന ദുഷ്ടിനു ഇളക്കം തട്ടും. ആ സമയം ഓജസ്സിനെ 
സഹായിക്കുന്ന സ്സ്പ്യദായങ്ങഥം നം പ്രയോഗിക്കണം 
എന്നാണു പ്രകൃതിചികിത്സാസിദ്ധാന്തം. 

പ്രകൃതിചികീത്സയുടെ സ്വഭാവമെത്തു് ? 

പ്രകൃതി ചികീത്സയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തി 

ലുള്ള ഓജസ്സിനെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്' ദുഷ്ഠിനെ ബഫിഷ്ടൂരിക്കു 
വാന് സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് . താടെപ്പുറയുന്ന മാഗ്ഗു 
ങ്ങറം മുഖാന്തരം ഓജസ്സിനെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാ൯ കഴിയു 
മെന്നു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരികന്നു. 

൧. പഥ്യാഹാരം: സകല ജന്തുക്കഠംക്കും ഓജസ്സ് 

ചഭിക്കുന്നതു മിക്വൊവം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളില് നിന്നാണ് . 
ഇംഗ്ലീഷുകാര് “വൈററാമിന്? എന്നു പറയുന്ന പ്രാണശക്തി 
യാണു യഥാത്ഥത്തില് ഓജസ്സ) നഠംകുന്നതുക് . ഭക്ഷണസാ 
ധനങ്ങളെ വേവിക്കുകയോ പുളിപ്പിക്കുകയോ പഴകയോ 
ചെയ്താല് പ്രാണശക്തിയില്ല:തായിപ്പോകും. പ്രകൃത്യവ 
സ്ഥയില് നാക്കിനും മുക്കിനും കണ്ണ്ണിനും രഡിക്കുന്ന സാധ 
നങ്ങഠം അല്പം വേവി കഴിക്കുകയാണു പഥ്യാഹാരം. 
ധാന്യങ്ങളുടെ തവിടില് വൈററാമി൯ എന്ന ശക്തിയുള്ള 
തിനാല് തവിട്ട കളയാതെയും വേവിച്ചു കുഴയ്യയാതെയും 
അരി വെയ്യലേേണ്ടതാകുന്നു. ഉപ്പു മുളക മസാല മുതലായവ 
പാചനത്തിനാവശ്യമുള്ള രസങ്ങളെ അനാവശ്യമായി ഉറി 
ക്കയും ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു 
സഹായിക്കുകയും ചെയുകയാല് അവ വര്ജ്യമാണ്. വലിയ 
രോഗമില്ലാത്തവ൪ ഇന്തുപ്പ്, ഇഞ്ചി, ഉള്ളി, നാരങ്ങാ ഇവ 
ചേത്ത കറികളും ഉണക്കലരിച്ചോവം കഴിക്കാം. ചിലക്കു 
വേവിച്ച യാതൊരു ഭക്ഷണവും നഠംകുവാന് പാടില്ല. മറ 

ചിലക്ക്' ഉപ്പ് ഒട്ടുംതന്നെ നഠംകരുതു്. പകല് ഭക്ഷണം 
കഴിച്ചാല് മാത്രമേ ഓജ്ഃസ്സറ ലഭിക്കുകയുള്ള. ഭക്ഷണം നി 
ശ്ധിതസമയത്തു നല്ലതുപോലെ ചവച്ചു കഴിക്കണം. ഉപ്പ്, 

മുളക, പുളി, പഞ്ചസാര, ശക്ര, പുളിച്ച തൈത്', മത്സ്യം, 
മാംസം ഇവ നിഷിദ്ധമാകുന്നു. തേന്, വെണ്ണ, അധികം 
വേവിക്കാത്തപച്ചുക്കറിസാമാനങ്ങറം, ധാരോഷ്ണ്ുമായ പാല്, 
.ഗോതമ്പപ്പും മുതലായവ നല്പ ആഹാരമാകുന്നു. തീരെ 
ഓജസ്സു ക്ഷയിച്ചുവക്ക ദഹിക്കുവാന് എളുപ്പമുള്ളതും വേവി 
ക്കാത്തതുമായ സാധനങ്ങളെ ആഹാരമായി നഠംകാവു. 
രാവിലെ പത്തു മണിക്കു മുമ്പും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി 
ക്ര ശേഷവും ആഹാരം പാടില്ല. ആഹാരത്തെക്കറിച്ചുള്ള 
പൊതുനിയമങ്ങഥം മേല്പ്പുറഞ്ഞവയാകുന്നു. ഈ നിയമ 
ങ്ങളെ നാം കഴിയുന്നത്ര അനുഷ്യിക്കുവാ൯ ശ്രമിക്കണം. 

൨. സുയ്യപ്രകാശം:._സുയ്യ൯ ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഫ 
ത്തിലെ വലിയ വൈദ്യനാണ്. സുയ്യനിലും ചന്ദ്രനിലും 
ഈ ലോകത്തിലെ സകല ശക്തികളും ലയിക്കുന്നുണ്ടു്. 
സുയ്യപ്രകാശത്തിന്െറ പ്രയോഗംകൊണ്ടു മാത്രം പല മഹാ 
രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തുവാ൯ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചക്രവ 
ത്തിതിരുമനസ്സിലേക്ക്' അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വിഷമ 
പ്പെട്ട രോഗത്തെ സൂയ്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണു സുഖപ്പെടു 
ത്തിയത്. സുയ്യപ്രകാശത്തിലുള്ള വത്സ്്ുങ്ങളേക്കൊണ്ടും 

മലയളേരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതീം 

വള്ണ്ചികിത്സക്കാര് ചികിത്സിക്കുന്ന. വൈററാമി൯, ആല 
ക്തികശക്തി ഇവയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം സുയ്യനാണെന്നു 
ആധുനികശാസ്രജ്ഞന്മാര് കുണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് . പരാത 
ന.യ്യന്മാര് രോഗശമനത്തിനായി സുയ്യയനമസ്ത്രാരം ചെയ്യ 
കയും സുയയനെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്തവന്നിരുന്നു. അതിരാ 
വിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉള്ള സൂയ്യകിരണങ്ങളേല്ക്കുക, 
ആതപസ്സ്റാനം ചെയുക, സുയ്യപ്രകാശത്തില് വ്യായാമം 
ചെയ്യുക, പ്രകാശം ശരീരത്തിന്െറ ചില ഭാഗങ്ങളില് കൊ 
കളിക്കുക മുതലായവകൊണ്ടു പല രോഗങ്ങളും മാവം. 

൩. ജലം:-- ജലം അമൃതാണ്. മോഹാലസ്യപ്പെ 
കിടക്കന്ന ആളിനെറ മുഖത്തു ജലം തളിച്ചാല് തള! തീരു 
ന്നു. ജലത്തിലെ പ്രാണശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സഹാ 
യിക്കുന്ന. ശരീരത്തിന്െറ ൩-ല് ൨ ഭാഗം തന്നെ ജല 
മാണ്ട് . ജലപാനവും സ്ത്റാനവും കൊണ്ടു നമ്മുടെ ഓജസ്സ് 
വദ്ധിക്കുന്നു. 

൪. വായു: മനുഷ്യനു അത്യന്തം ആവശ്യകമായിട്ടു 
ളളതു വായുവാകന്നു. ശ്രദ്ധവായുവില് സഞ്ചരിച്ചാല് മാത്രമേ 
നമുക്ക്, ഓജസ്സുണ്ടാകയുള്ളൂ.. വ്യായാമം, പ്രാണായാമം ഇവ 

, കൊണ്ടു പ്രാണവായുവിനെ ധാരാളം ശ്വസിച്ചാല് ഉന്മേഷ 
മുണ്ടാകാതെയിരിക്കുകയില്ല. 

൫. പ്പഥിവിയും ആകാശവും: ഭൂമിയിലും അന്തരീ 
ക്ഷത്തിലും അനുവധി അത്ഭുതശക്തികഠം ലയിക്കുന്നുണ്ടു്. 
ഉറക്കിളച്ചു ക്ഷിണിച്ചവ൪ ഒരു മണിക്ര്ൂർ വെറും നിലത്തു 
ശാിടന്നാല് ക്ഷീണം വേഗത്തില് മാവന്നതു കാണാം. തുറ 
സ്സ്ായ ആകാശവും ഭൂമിയും നമുക്കു ഓജ്ജിത്യമുണ്ടാക്കുന്നു 
വെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. 

൬. യ്ര്മചയും” --ഓജസ്സറ പ്രധാനമായി ലയിക്കു 

ന്നതു ശുക്ൂത്തിലാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സന്താ 
നോല്പത്തിക്കല്ലാതെയുള്ള മൈഥുനം ഓജസ്സ്റിനെ നിശ്ശേഷം 
നശിപ്പിക്കുന്നതാണു്'. രോഗികറം ദീനം ഭേദമാകുന്നതുവരെ 
ബ്രശ്മചയ്യുമനുഷ്ഠിക്കണം. വലിയ രോഗമില്ലാത്തവര് മാസ 
ത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്മുത്തില് ക്രടുതല് സംഭോഗം 
ചെയ്യരുതു. 

ഒ. വിശ്രമം: ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായ വിശ്രമം 
ഓജോവദ്ധാനയ്മത്യാവശ്യമാകുന്ന. സൃഖമായ നിദ്രയുള്ള 
പ്പോഴാണു ശരീരത്തിനു പുഷ്ഠിയുണ്ടാകുന്നതു്. ന്നിദ്രക്കാ 
ലത്ത് ഓജസ്സ) പ്രവത്തിക്കുന്നു. ബാഹ്യാവയവങ്ങംക്കുള്ള 

വിശ്രമം ന്ദിദ്രയാണ് . എന്നാല് എപ്പോഴും ഉദരത്തെ 
വീപ്പിക്കാതെ അല്ലോപവാസംകൊണ്ടു ആന്തരാവയവമായ 
ഉദരത്തിനു വിശ്രമം നഠംകിയാല് കൊള്ളാം. 

൮. ശാന്തമായ മനസ്സ __മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും 
തമ്മില് വലുതായ ബന്ധമുണ്ട്. വികാരങ്ങംകൊണ്ടു 
ദുഷ്ട ഇളകുകയും രക്തം ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചികി 
ത്സക്കാലത്തു് ഇരശ്വരഭദക്തികൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ മനു 
സ്സിനൈ ശാന്തമാക്കിവെച്ചാല് മാത്രമേ ഓജസ്സ് വര്ധിക്കുക 

യുദ്ല്യ. 

ഇങ്ങിനെ പലേ പ്രകാരത്തില് ഓജസ്സ്റിനെ വര്ദ്ധി 
പ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയാകുന്നു പ്രമൃതിചികിത്തകന്മാര് 
ഒന്നാമത.യി ചെയ്യുന്നതു. അതിമൈഥുനം, അപധഥ്യാ 
ഹാരം, ലഫരിപദാത്ഥളക്തി, ഉറക്കമിളപ്പ]്,അതിപ്രയത്നം, 
പഞ്ചഭൂതസമ്പക്കമില്ലായ്കു മുതലായവകൊണ്ട് ഓജ്സ്സറു നഷ്ട 
മായിപ്പ്യോകം. ഓജസ്സ) ക്ഷയിച്ചാല് ദഫനം കുറയുകയും 
ദുഷ്ട” വിസജ്ജനദ്വാരങ്ങളുടെ സമീപം ക്രടുകയും ചെയ്യും. 

ഓജഡസ്സിനെ വദ്ധിപ്പിച്ചാല് അതു ദുഷ്ടിനെ ബഫിഷ്ടു 
രിച്ചുകൊള്ളം. എന്നാല് ഓജഡസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതിനു 
ചില ചികിത്സാസമ്പ്യദായങ്ങളുണ്ടു'. പ്രകൃതിജീവിതത്തില് 
കൃത്രിമമാഗ്ലങ്ങളാവശ്യമില്ല. എന്നാല് പ്രകൃതിചികിത്സ 
യില് മരുന്നും ശ്രസ്ൃക്രിയയുമില്ലാത്ത ദോഷരഫഹിതങ്ങളായ 
ചില കൃത്രിമസമ്പ്യദായങ്ങളുണ്ടു്. ഈ സസ്പ്യദായങ്ങറം 
ഓജസ്സിനെറ പ്രവൃത്തിയെ അതിശയേന സഹായിക്കുന്നു. 

൧. ഉപവാസം: __ഭക്ഷണാധിക്യംകൊണ്ടു ദുഷ്ണി' ശരീ 
രത്തില് വര്ദ്ധിക്കുമ്പോഠം ഉപവഡിച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തെ 
ദഹിപ്പിക്കുന്നതില് വ്യാപ്പതമായിരിക്കുന്ന ഓജസ്സ് ത 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത!. 

പുറതുതു കളയുവാന് ഉളദ്യയമിക്കും. ഓജസ്സിന്െറ ജോലിയെ 
കുറച്ചു ദുഷ്ഠിനെ പുറത്തു തള്ള വാന് ഉപവാസം സഹായി 
ക്കുന്നതാണ് . ദീരഫോപവദസം, അല്ലോപവാസം, അദ്ധോ 
പവാസം, ചാന്ദ്രായണം മുതലായവകൊണ്ടു ദുഷ്ടിനെ 
ബഹിഷ്ടൂരിക്കാം. 

തം സ്വേദനം:-വിയ്്റ്മൂലം ശരീരത്തിലെ ദുഷ്ട 
ധാരാളമായി പുറത്തു പോകുന്നു. നല്ല ഓജസ്സളളവക്കു പ്രയ 
ത്നവും വ്യായാമവും കൊണ്ടു വിയപ്പ്ണ്ടാകും. അങ്ങിനെ 
വിഷപ്ല്യണ്ടാകാത്തവരെ, ആവികൊള്ളിച്ചോ, വെയിലത്തു 
കിടത്തിയൊ, നനഞ്ഞ പുതപ്പു ചുറഠിക്കെട്ടിയോ, പ്പാനല് 
പൊതിഞ്ഞോ, ചൂടുവെള്ളത്തില് കീടത്തിയോ എങ്ങിനെ 
യെമ്കിലും വിയ്്റ്്റിക്കണം. 

൩. വ്യായാമം, പ്രാണായാമം, തിരുമ്മ് :__ശരീര 
ത്തിലെ ദുഷ്ട പല ഭാഗങ്ങളില് കെട്ടിക്കിടക്മന്നതിനെ 
മാറവവാനും വിയപ്പ്മൂലവും ശ്വാസംമൂലവും കുറെ മലത്തെ 
വെളിയില് കളയുവാനും സാധിക്കും. വ്യായാമവും തിരുമ്മും 
കൊണ്ടു ബാഫ്യാവയവങ്ങറംക്കു ചലനമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ 

പ്രാണായാമംകൊണ്ട്ട ആന്തരാവയവങ്ങറഠാക്ക ചലനമുണ്ടാ 

കുന്നു. 

ത്. വസ്തി, വമനം:__മലം കോഷ്ട്രത്തില് കെട്ടിക്കി 
ടന്ന് അസഹ്ൃതയ്യണ്ടാക്കുകയോ ആഹാരം ദഫിക്കാതെ 
കിടന്നു പുളിച്ചു തികട്ടുകയോ ചെയ്താല് വസ്ത്ിയും വമനുവും 
മറവംകൊണ്ടു ഓജസ്സിനെ സഹായിക്കുവാന് കുഴിയും. യന്ത്ര 
സഹായംകൊണ്ടു ഇവ രണ്ടും സാധിക്കാവയന്നതാണെ . 

൫. ശീതോഷ്ണ്ുജലം:__ജലത്തിലുള്ള ശീതോഷ്ണ്കുത്തെ 
സ്റ്റാനസമയം പ്രയോഗിച്ചു ദഷ്ട്രിനെ ഉദരത്തിലേക്ക വലി 
ക്കുന്നതിനും മലമായും മൃത്രമായും വിയറ്റ്യായും പുറത്തു കുള 
യുന്നതിനും സാധിക്കും. പ്രകൃതിചികിത്സക്കാര ജല. 
കൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും പല ചികിത്സകഠംവിധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 

ഇങ്ങിനെ സ്റ്റാനം, വ്യായാമം, തിരുമ്മ്, പ്രകാശം, 
വണ്ണം, സ്വേദനം, ഉപവാസം, ഭക്ഷണക്രമീകരണം, 
തേജോവായുസ്സാനം, മണ്ണ് ഇവകൊണ്ട് ഓജസ്സ്റിനെ വദ്ധീ। 

പ്പിക്കുകയും ദുഷ്ടിനെ ബഹിഷ്ഠരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് 
പ്രകൃതിചികിത്സ. പ്രകൃതിജീവിതം സമ്പ്യാസിമാക്കും വ്വാന 
പ്രസ്ഥന്മാക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ള. എന്നാല് പ്രകൃ 
തിചികിത്സ ആക്കം സുസാദധ്യമാണ്ട് . 

പ്രമൃതിചികിത്സയില് സുക്ഷിക്കേണ്ട കായ്യം. 

ഓജസ്സിനെ വദ്ധിപ്പിച്ചു് ദുഷ്ലിനെ ബഹിഷ്രിക്കുന്ന 
വിദ്യയില് ചില കുഴപ്പുങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ശരീരം പടയ്്ഛകയെ 
നനുള്ളതു' അപരിഹായ്യുമാണു് . എന്നാല് മാജസ്സു കൂട 
ന്തോവം ദീനങ്ങഥം ഇളകിവരും. പ്രകൃതിചികിത്സ നോക്കുന്ന 
പലക്കും ചൊറി, പരു, അതിസാരം, നിത്ൃപ്പനി മുതലാ 
യവ കാണുന. മുമ്പു' വന്നതും അമത്തപ്പെട്ടതുമായ പല 
ദീനങ്ങളും വീണ്ടും തലപൊക്കി വെളിഷ്ക്കോട്ട ചാടുവാന് 
നോക്കും. ചികിത്സ തുടങ്ങി ആറാഴ്ചഷ്യകമോ ആവ മാസ 
ത്തിനകമോ ഇങ്ങിനെ രോഗാധിക്യം വരുമ്പോറം രേ.ഗി 
അന്ധാളിച്ച് ഇതരചികിത്സ സ്വീകരിക്കും. ദുഷ്ണ്' അധിക 
മുള്ളവശ്ട പെട്ടെന്ന് അതിളകീയാല് അപകടംക്രടി ഉണ്ടാ 
കുവാനിടയുണ്ടു് . ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിചികിത്സ തുടങ്ങുന്നവര് 
കാര്ശ്യത്തേയും രോഗാധികൃത്തേയും നോക്കി ചികിത്സിക്കേ 
ഒ്ലടതാകുന്നു. തണുപ്പുകാലത്ത് സ്വതേ ദീനങ്ങഠം ഇളകുന്ന 
താണ് . അക്കാലത്തു് ചികിത്സ ലഡഘ്ുവായിരിക്കണം. 
രോഗിയുടെ ശരീരപ്രകൃതി, ദുഷ്ണിന്െറ കിടപ്പ് മുതലായവ 
നോക്കി ആദ്യം ലഹഘുവായ ചികിത്സമാത്രമേ വിധിക്കാവു. 
ഭക്ഷണസസ്പ്യദായവും മറവം പെട്ടെന്നു മാററരുതുു്. അനേ 
കകാലമായി ശീലിച്ചുവന്ന ഭക്ഷണസസ്പ്യദായത്തെ ഒരുദിവ 
സംകൊണ്ടു മാറവന്നതു ദോഷമാണ്. ഒരു രോഗിയുടെ 
ശരീരത്തിലുള്ള ദുഷ്ണ് നിള്ണ്ൂയിക്കുന്നതിന് ലൃയിക്രണിയുടെ 
“മുഖവികൃതിവിജ്ഞാനീയവും" ഡാക്ഛര് ലിന്ഡ് ലാറിന്െറ 
“നയനപരിശോധനയും! പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിചികി 
ത്സക്കാലത്ത് രോഗാധിക്യമുണ്ടായാല് അമേരിക്കയിലെ 
പ്രകൃതിചികിത്സകന്മാര് രോഗിയെ സുഖമായി വിശ്രമിപ്പി 
ച്ചശേഷം നിര്ദ്ദോഷങ്ങളും ആഹാരതുല്യങ്ങളുമായ ചില 

ഖഷധങ്ങഠം കൊടുത്തു് രോഗിയുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാ 
ക്കുന്നുണ്ട് . എന്നാല് ഇപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടയാവശ്യമി 
ല്ലെന്നും അക്കാലത്തു് പ്രകൃതിചികിത്സ ലഘുവാക്കി രോ 
ഗിക്ക് സ്വാസ്ഥ്യം ന€ംകിയാല് മതിയെന്നും ഡാക്ലര് ട്രാം, 
ലൃയിക്രണി മുതലായവ൪ പറയുന്നു. ബയോക്കെമിക്ക്” (ജീവ 
രസായന) ലവണങ്ങം ശരീരത്തില് കുറവുള്ള ധാതുവിനെ 
കൊട്ടുത്തറ്' രോഗം പരിഹരിക്കുന്നതിനാല് ആ ലവണ 
ങ്ങളെ ആഹാരതുല്യമായി കരുതാമെന്ന്' ചിലര് അഭിപ്രായ 
പ്പെടുന്നു. ആയുവേദത്തിലെ ചില കഷായങ്ങളും ഘൃത 
ങ്ങളും മറവം ആഹാരതുല്യമാകയാല് വേണമെന്നുള്ളപക്ഷം. 
ഓജസ്സറിനെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിരേചനത്തിനും മറ൨ 
മായി നിര്ദ്ദോഷങ്ങളായ ഓഷയധങ്ങളെ രോഗാധിക്യകാ 

ലത്തുപയോഗിച്ചു രോഗിയുടെ പരിഭ്ൂമത്തെ നീക്കാവുന്ന 
താണ്. 

മററ ചികിത്സാസമ്പ്വദായങ്ങളുമായുള്ള 

വ്യത്യാസം. 
ി 

അലോപ്പുതിയും പ്രകൃതിചികിത്സയുമായി അതിന്െറ. 
മെൌരലികതത്വങ്ങളില് വിയോജിക്കുന്നു. രോഗങ്ങളെ ശത്രുക്ക 
ളായി കരുതി അവയെ ഹിംസിക്കുന്നതിനാണ് അലോപ്റു 
തിയുടെ പുറപ്പാടു; ഒരാഠം8്' ഒരു പരുവ” വരുന്നുവെന്നി 

രിക്കട്ടെ. ശരീരത്തിലുള്ള. ദുഷ്ടിനെ പുറത്തു കളയുന്നതി 
നുള്ള ഓജഡസ്സിനന്െറ ശ്രമമാണ് പരു. പ്രകൃതിചികിത്സക്കാ 
ര൯ ചെയുന്നതു' ഉക്ളില്ക്കിടക്കുന്ന ദുഷ്ടിനെ ആ പരുവു 
വഴി എത്ര പുറത്തു കളയാമോ അത്രയും കളയുന്നതിനാണ്ട്. 
പ്രകൃതിചികിത്സക്കാരന് അതിനെ വററിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ണ് 
കീടക്കേ വ്രണം വരട്ടിയാല് അതു പിന്നെയും പൊട്ടിവരും. 
പലപ്രാവശ്യം പരുവിനെറ വേദന സഹിച്ചാലും മാ൨കയു 
മില്ല. അലോപ്പുതിക്കാരനാകട്ടെ ആ പരുവിനെ ഒരു ശത്രു 
വായിക്കരുതി വിഷമരുന്നുകഠംകൊണ്ടു്' ഓജസ്സിനെ ക്ഷയി 
പ്പിക്കുന്നു. അപ്പ്യോറം ഓജസ്സിന് ദുഷ്ടിനെ പുറത്തു തള്ള 
വാന് ശക്തിയില്ലാതെ വരികയും പരുവു വേഗത്തില് ഉണ 
ങ്ങുകയും ചെയും. എന്നാല് ആമ ദുഷ്ണാകട്ടെ ശരീരത്തില് 
അന്ൃത്രക്രടി വേറെ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇങ്ങിനെ രോ 
ഗത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് എലിയെക്കൊല്ല 
വാ൯ ഇല്ലം ചുടുന്നുവെന്നു പറയുന്നതുപോലെ മാജ 
നേയും ക്രമേണ ഫിംസിക്കുന്ന വിദ്യകളാണ് അലോപ്പതി 
യിലുള്ളത്ര് . ആയുവേദക്കാരും ചിന്താര്മണിക്കാരും ഇ 
ത്തരം മരുന്നുകഥം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. കുത്തി 
വെഴ്ല്, തെട്ടതിനൊക്കെയുള്ള ശ്രസ്രൃക്രിയ, അച്ചുകത്തു് , 
വിഷൌഷധപ്രയോഗം, മാജസ്സിന്െറ ക്ഷയീകരണം 
ഇത്രയും സംഗതികഠം പ്രമൃതിചികിത്സാതത്വത്തിനെതി 
രാകുന്നു. അലോപ്പുതിക്കാരും രതൃയുദ്വേദക്കാരും മറവം 
ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ പേടിക്കുന്നുവെയ്കിലും അവരും വസ്തി, 
സ്വേദനം, അവഗാഫസ്ത്റാനം, ഉപവാസം, തിരുമ്മു, 
പ്രകാശം, വ്യായാമം ഇവ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നു. അവ 
കൊണ്ടുമാത്രം രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താമെന്നു മറവ 
രണ്ടു ക്രട്ടരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമേയുള്ള. 
പനിക്കും മറവം ഓഷധങ്ങളുപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണു. 
നല്ലതെന്നു അലോപ്പതി ഡാകീടറന്മാര് സമ്മതിക്കുന്നു. 
ആയുവേദക്കാരുടെ ഉപദേശം വലിയ ജ്വരം വന്നാല് എട്ടു 
പത്തു ദിവസത്തേക്കു ഷഡംഗപാനീയമല്ലാതെ മരുന്നു 
ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്നാണ് . 

എന്നാല് ആയുവ്വേദത്തിന്െറ മൌലികതത്വവും 
പ്രമൃതിചികിത്സയുട്തുമായി വളരെ യോജിപ്പുണ്ട്. വാതം, 
പിത്തം, കഫം ഇങ്ങിനെ ത്രിദോഷങ്ങറംക്ധ് (അതായതു 
നാഡിബന്ധം, ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങഠം, ശ്വാസകോശം ഇവയ്യു,. 
ദോഷംവരുമ്പേ 00൦) ക്ഷയവൃദ്ധിയുണ്ടാകുമ്പോഠം രോഗം 
വരുന്നുവെന്നും ഈ ദോഷങ്ങംക൭ സാമ്യംവരുത്തിയാല് 
അരോഗതയുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ആയുധ്വേദസിദധാന്തം. ചുരു 
ക്ത്തില് രോഗത്തിനു ത്രിദോഷകോപമായ ഒരു കാരണ 
മേയുമ്ള വെന്നും ചികിത്സ ത്രീദോഷസാമ്യം വരുത്തുകയൊ 
നുമാത്രമേയുമ്ള വെന്നും പ്രുത്യക്ഷമാകുന്നു. ത്രിദോഷങ്ങളെ 
സമമാക്കുന്ന ഒററമരുന്നോ അല്ലെയില് അമ്പതോ ത്തറോ. 
മരുന്നുകളൊ ഉണ്ടെദ്മില് ആയുദ്വേദപ്രകാരം അരോഗത. 



കിട്ടും. ഇങ്ങിനെ ത്രിദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒഷധ 
ങ്ങാം, വസ്തി, വിരേചനം, വമനം, സ്വേദനം, അവഗാഫ 
സ്ത്രാനം, കാറവ൮കൊള്ളിക്കുക,വെയിലുകൊള്ളിക്കുക ഇവകൊ 
ണ്ട് ആയുധ്വേദപ്രകാരം ചികിത്സനടത്താം. എന്നാല് ചി 
ന്താര്മണി, യുണാനി മുതലായവയുടെ സമ്പക്കംകൊണ്ടു വി 
ഷൌഷധപ്രയോഗം, രക്തസ്രാവം, ശ്ര്രൃപ്പയോഗം, അതി 
ചികിത്സ മുതലായവ ആയുവ്വേദത്തില് കടന്നുക്രടുവാ൯ ഇട 
യായിട്ടുണ്ടു് . ഫോമിയോപ്പൃതിമരുന്നുകളില് വിഷങ്ങളുടെ 
അല്ല്ാംശം ഇല്പായിരുന്നുവെങ്കില് അതിനെഠതത്വം തര 
ക്കേടില്ല. ഒരാഠംക്കു പനിവന്നാല് ഏത്തൌഷധം കുടി 
ച്ലാല് പനിവരുമോ അതുകൊടുക്കുന്നു. പനിയെ വദ്ധി 
പ്പിച്ചു ദുഷ്ണിനെ ബഹിഷ്ടരിക്കുവാ൯ ഈ മരുന്നുകഠം സഹാ 
യിക്കുന്നുവെന്നാണ്' അവരുടെ സിദ്ധാന്തം. എല്ലാ ചികി 
ത്സാസസ്മ്ൃദായക്കാരും മരുന്നുകളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറച്ചു 
പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതായാല് വളരെ സുഖ 
മുണ്ടു് . ഇപ്പ്യൊഴാകട്ടെ വിഷൌഷധങ്ങംകൊടുത്തു രോഗ 
ങ്ങളെ വേഗത്തില് ശരീരത്തിന്െറ ഉള്ളിലമത്തി തങ്ങളുടെ 
ചികിത്സാസാമത്ലൃത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കില്മാത്രമേ വൈ 
ദൃന്മാക്ദ മാന്യതയും സാമത്വ്ൃവുമുള്ള. തന്മൂലം ദുഷ്ടു 
കളില് കിടക്കുന്നതിനാല് ഇപ്പോഠം രോഗങ്ങഥം വളരെ 
വദ്ധിച്ചുവരുന്നുവെന്നുളളതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല. തിരുവി 

താംക്രിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണകശദകറം പരിശോധിച്ചതില് 
ആശുപത്രികളും വൈദ്യശാലകളം വദ്ധിക്കുന്ന തോതിലിര 
ട്ടിയായി രോഗങ്ങറം ക്രടിയിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നു. 

ഉപസാവറാരം. 

പ്രകൃതിചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഒരു സമഗ്രമായ വിവ 
രണം ഞാ൯ മുകളില് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ 

സംബന്ധിച്ചു ഞാന് 4:ആരോഗ്യദീപം?? €രോഹവും ചികി 

ത്സയും"? ഇങ്ങിനെ രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങം പ്രഡിദധപ്പെടുത്തിയിട്ടു 
കളുവയില് പൃള്്ൂതരമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് . മെസ്സ്റേഴ്സ്* 
ടി. വി. രയരപ്പക്കുവപ്പു, കെ. രാമവായ്യര മുതലായവരും 
ഗ്രന്ഥങ്ങം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . കവകറഠറിയില് മി. മൈക്കഠം 

ഒരു ആരോഗ്യസദനം സ്ഥാപിച്ചു ക്ഷീരപാനചികിത്സ 
അത്ഭുതകരമായ രീതിയില് നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട് ;  ചടയ 
മംഗലത്ത് എന്റെറ ഉടമസ്ഥതയിലും ബാലാനന്ദസ്വാമീയ 
വരകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒരു ആരോഗ്യാശ്രമം നടത്തി 
വരുന്നുണ്ട് . ആവകൊല്ലമായി പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശാ 

മലയാളരാല്ും വിശേഷാല്പ്രതി 

സ്യമായ അനുഭാവമില്ലാതെ 4:ആരോഗ്യ?മെന്നപേരില്, 
പ്രകൃതിചികിത്സാതത്വങ്ങളെ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു 
മാസികയും നടത്തിവരുന്നു. ക്രടാതെ പ്രകൃതിചികിത്സാ 
തത്വങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രമുതിവൈദ്യസ 
മാജം ഏപ്പെടുത്തുകയും ആ സമാജത്തിനന്െഠ വാഷികയോ 

ഗങ്ങഠം ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവല്ലാ, കോട്ടയം, ഓച്ചിറ 
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില്വെച്ചു ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തി 
ടടണ്ടട് . ആരോഗ്യംമാനേജ൪ മി. കുമാരനെറ ശത്രമത്താല് 
മാസിക ഇപ്പോഴും നടന്നുപോകുന്നുവെന്നു പറയാം. 

എന്െറ ആഗ്രഹം പ്രമൃതിചികിത്സാതത്വങ്ങളെ 
കേരളീയര് കഴിയുന്നത്ര സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് . രോഗ 
നിവാരണത്തിന് ഈ തത്വങ്ങളുടെ സ്വീകാരം അത്യന്തം 
സഹായകരമായിരിക്കും. മറവ൮പല ചികിത്സകഠംകൊണ്ടും 
സുഖപ്പെടാത്ത ഭയക്കരവ്യാധികഠം പ്രകൃതിചികിത്സകൊണ്ടു. 
നിശ്ശേഷം ഭേദമായിട്ടുണ്ടു്. വൈദ്യം ഒരു തൊഴിലായി 
സ്വീകുരിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളവ൪ര് പ്രമൃതിചികിത്സയുടെ 
ക്രടെ ബയോക്കെമികദ്” ഓഷധഒദളൊ നിര്ദ്ദോഷങ്ങളായ 
ആയുദ്വേദരഷധങ്ങളൊ ഉപയോഗിച്ചു ചികിത്സനടത്തി 
യാല് അത്ുദൃതകരമായ ഫലമുണ്ടാകും. ഹോമിയോപ്പതി, 
ബയോക്കെമിസ്്റി, ആയുവേദം ഈ സസ്പ്ൃദായപ്രകാരം ചി 
കിത്സിക്കുന്നവര് പ്രകൃതിചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒഓഷ 
ധംകൊടുത്താല് ക്രടടതല് ഫലമുണ്ടാകുമെന്നു പരീക്ഷണം 
മൂലം എനിക്കു ബോദ്ധ്യംവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിചികിത്സ 
യുടെ സാമാന്ദ്യജ്ഞാനമുണ്ടാകുവാന് ഇപ്പ്യോഠം മലയാള 

ത്തില് പ്രുസിദ്ധീകൃതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങംകൊണ്ടടെ ധാരാളം. 
മതിയാകും. പ്രകൃതിചികിത്സാസമ്പ്യദായങ്ങഠം സവരും. 
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങകിലും കാപ്പ്ി തേയില മുതലായവ അധി 
കം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ചെറുനാരങ്ങാ മുതലായ ഫല 
ങ്ങം ഉപയോഗിക്കുന്നതു നന്നാണെന്നും അധികം വ്സ്രം 
ധരിച്ചു നടക്കുന്നതു നന്നല്ലെന്നും പച്ചവെള്ളത്തില് കളിച്ചു 
ശീലിക്കുകയാഞുത്തമമെന്നുംമറവംപലക്കം ബോധമുണ്ടായി 
ടടുള്ളതായി എനിക്കറിയാം. ചികിത്സ്്ലായിട്ടു“പ്രകൃതിചികി 
ത്സയ്യൂ് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചില്ലെത്കിലും രോഗനിവാരണത്തി . 
നായിട്ടെ്കിലും അതിനെറ തത്വങ്ങഠം പ്രചരിച്ചാല് കൊ 
ളൂളാം. അമേരിക്കയിലെ പൊതുജനാരോഗ്യൃഡിപ്പൂര്ട്ടു. 
മെന്൨ ചെയ്യുന്ന ജോലി തിരുവിതാംക്രറില് പ്രകൃത്ീവൈ 
ദൃന്മാര നിവഫിചടന്നുണ്ടട് . പ്രകൃതിചികിത്സയില് പൊതു 
ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പൃവാധികം പതിയുവാന് ഈ ഉപ 
ന്യാസം സഫായി മെങ്കില് ഞാന് ധന്യനായി. 

7” പ്ളം 

11൦ ് കബി .0. 010൩. 
ഴ്ലാ 

ഏഷ്ചയ൯ ബാഷം കിപൃം-കൊല്ലം. 
മൂലധനം ഓഹരിമഒന്നിനു ൫൦ രൂപാവീതം ൧0,000 ഓഹരികളടക്ങിയ 

അഞ്ചലക്ഷം രൂപയഠകന്നു. 

ഓഹരി ഒന്നിന് അപേക്ഷയോടുക്രടി ൭ രൂപയും- ഓഫരിവിഭജനം കഴിഞ്ഞതുടനെ ൭ രൂപയും ബാക്കി 
൧൫ രൂപാ ൫ രൂപാവീതം ഡ്യറക്ലര്മാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന മൂന്നു ഗഡുവുകളിലായും തആടയ്യല്േണ്ടതും ഇങ്ങനെ ൨൫ 
രൂപാമാത്രം ഓഫരിഒന്നിന്' ഇദടാക്കുന്നതും ബാക്കി ൨൫ രൂപാ ഓഹഫരിക്കാരവശം ബാദ്ലൃതയായി നിലന്ദിവത്തി 
യേഷ്മന്നതുമാകുന്നു. 

ഡയറക്ല൪മാ൪. 
മെസ്സ്റേഴ്സ് ഏന്. കേശവല്പണിക്കര് ബി എബി എല് 

വക്കീല് കൊല്ലം : 

കെം ഗോവിന്ദനാശാന് ലാന്ഡുലാര്ഡു” & മെര്ച്ചന്൨് 
അഞ്ചി രണ്ടില് മുണ്ടയ്ക്കല് 

കെം കൃഷ്ണനാശാന് പ്രൊപ്പ്രൈറഠ൪ മനോവിലാസം 
ററയി വക്കു സ് .മുണ്ടയ്കുല് 

ബാങ്കാഫീസില്നിന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. 

പട 

കെം സി. രാമന് മാന്നേജിംഗ ഡയറക്ടര് എസ്സ” ഏന് വി ററയില് 
ഫാക്റററി കൊല്ലം: 

കെ: നാരായണനാശാന് ലാന്ഡുലാര്ഡ് &; മെര്ച്ചന്വ് 
പുത്തന്വീട്” മുണ്ട 

സി. കൊച്ചേര ഡയറക൭൪ താമസ്സീഫന് കന്നി കിം കൊല്ലം 
എസ്സ്. ഏം: അച്ചുതന് ഡയറഭൂര് താമസ്ത്രിഫന്കമ്പനി കൊല്ലം 

സി. മി പത്മനാഭന്മുതലാള്ി ലാന്ഡുലാര്ഡു” ചെ ല്ലിലഴികം മയ്യ്യനാട്ട് പീ കെ ദാമോദാന് ബി എ ബി ഏല് വക്കീല് കൊല്ലം 
ബാങ്കസംബന്ധമായ എല്ലാത്തരം ഏ്പ്യാടുകളും ചെയുന്നതിനു സെരകയ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്ട്. പ 

ണം ആദായരീതിയിരു ഡിപ്പോസിറവചെയ്യുന്നതിനു പ്രത്യേകവ്യവസ്ഥകഠം അനുവഭിക്കപ്പെടും. ഓഫരികഠം അതി 
വേഗത്തില് വിറവവരുന്നു. ആവശ്യക്കാര് ഉട൯ അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷാഫാഠറവും പ്രാസ്പക്ററസും കൊല്ലത്തു 

പി. കെ. ദാമോദരന് ബി. എ. ബി. എല്. 
മനേജിംഗ് ഡയറക്ററ൪; 

കകക. ഛീ. ഛം... ഷി. ഷം. ഛം ഷം ചി. ഛി. ഛി... _ഛീം _ഛി.._ിം.. രിം... ചം... ശീ.....ഛിം. ഛം. ഛി... 

0 ന ു്് 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ം ) റ 
റി ല് 53 മ : “വിങയിം താക മംഗല്യമേ! 
റ റ 

ി എഎം 
(വി. ഉണ്ണ്ിക്കൃഷ്ണു൯നായര്൪ര് ബി. എ.) 

മഠഗളറ. കുവിവാക്ും :-_ 

കായാവിന്മലരിനെറ മാധുരി കവ- “എന്൯നാഥന് വരുമീവഴിക്കു ദിവസാ- 

നീടുന്ന പൃമേനിയേ ത്തത്തിക്കലന്നേരമീ 

ഛായാധമ്മമിയന്നജസ്രമനുയാ- മന്ദാരപ്പുതുമാല മംഗളഗള- ി 

നംചെയ്യു ഗോപീജനം ത്തിമല് സമ്ല്ിച്ചിടും? 

മായാതേതുവികാരമേകരസമായ് എന്നാ മുശ്ധ മനസ്സിലോത്തതു വെറും 

മാനിച്ചി,.താ മംഗള- പാഴാം മനോരാജ്യമായ് 

ശ്രീയാളന്ന വികാര,മൈഹികസുഖാ. വ൯നാണത്തിനധീനയായനുകനെ... 

ധാരം ജയിക്കുന്നുതേ. ക്കണ്ടപ്പൊഴക്കന്യയാറം. 4 

ണായകന്െറ അപേവേക്ഷ (നായികയുടെ പ്രാവിനോട്ട):..... 

കാന്താകാര ! കപോതപോതക ! വരൂ 

കാന്താകരാഗ്രങ്ങളാല് 

ക്ലാന്താംഗങ്ങളിലാമൃതാപ്പവസുഖം 

നേട്ടന്നു നീ നിത്യവും 

ഭരാന്താനേകമിളിന്ദമാം കുളുര്മലര്- 
ക്കാവിര.ലെന് കാന്ത്യയേ- 

കാന്താനന്ദമിയന്നിടുംപൊഴുതിലെന് 
മാലൊന്നുണത്തിക്കണേ! ) ടു 

അനുസ്പരണം ി 

സായാഹ്നക്കുളുരതെന്നലേറവ വയലിന്. 
വക്കത്തിരുന്നോമലാഠം 

മായാറായ മരീചിമാലിയുടെ മാ. 

ഹാത്മ്യം നിരീക്ഷിക്കവേ 
ശ്രീയാളും തദുപാന്തികത്തിലിവനെ.. 

പ്പെട്ടന്നു കണ്ടമ്പര- 
ന്നായാസത്തൊടടക്കിവെച്ച മുഖവൈ... 

വര്ണ്യം സ്തരിക്കുന്നു ഞാന്. 6 
ശ്രീമാന് ധി. ഉണ്ണ്ിക്കത്ണ്ിന്നായര്. 

പ്രേമഭാ നമായ കമ്പൃകയുടെ യെഴവനാരംഭത്തെ ഒരു സ്റ്റേഹിതന് 

ഖണ്ണ്ണിക്കന്നു:__ 

കെരമാരം നവയൌവനോല്ലസിതമായ് 

വൈഭാതക്കുളര്മാരുത൯ സരസമായ് 

വീശീ കിശോര്ര്യജം 

മാവുന്നു, മന്ദം മിള. ഭൂഭാഗം മുഖരീകരിച്ചു ഭരിതോ. 

ദ്രോമാഞ്ചം പുരുഷാവലോകനമവഠം- ത്സാഫം പടക്കങ്ങളാല് 

ക്കേകുന്നു വല്പായ് മയും; സെരഭാഗ്യാമൃുതസേകമെനന്െറ മിഴികഠം- 

ആ മാടത്തകിടൊത്തപൂങ്കവിഠം തുടു- ക്കാവേളയില് ജാതമാ_ 

ത്തീടുന്നു, മുമ്പെന്നപോല് യാഭാഗ്യോദയമാം വിഷുക്കണി മറ. 

വാമാക്ഷീമണി ചൊല്വതില്ല സഖിമാ- ക്കാ ഞാനുറക്കത്തിലും. ി 

റ്ി നിജാറ ഗര റിം. മു നായികഷ്കു രുച്ചിക്കംത്ത ഒരു വരനെ സ്വീകരിക്കുവാന് പഴമമക്കാ 

രിയായ മാതാവു നിര്ബന്ധിക്കുന്നു :__ നായികയുടെ വിചാരം :-_ 

നേരിട്ടിയിടെയൊന്നുരണ്ടുകറിയാ_ ചേലാവില്ല വിവാഹമത്തരുണനോ.-. 

യ്ക്രാണുന്നു ഞാനെങ്കിലും ടെന്നോമനപ്പൊന്മകറം- 
നേരിട്ടില്ലരിയാടുവാനുമതുനാഠം ക്കിലാവണ്ദമത്രഭ്ധാമാക്കിടുകയോ 

പ്രതൂഹമെന്നാകിലും ) കീഴ് ജാതിത൯ വേഴ്ചയയാല് $ 

പാരിക്കും തൃപയാലൊരക്ഷരമുര._ '  മേലാലിത്തറവാട്ട മേന്മയില് വരാന് 

ച്ചിടാ൯ കഴിഞ്ഞില്ലെനി- മേധാവിയാം മേടിനീ- 

സ്ക്ാരിക്കഷ്ഠത കാണ്മ,തെന് ഹൃദയമ. പാലാമാത്യനെ നീ വരിക്കുക നിശാ- 
ദ്ദേഹം മറിച്ചോക്കമോ ? റ കാന്താനനേ! കാന്തനായ്. 8 



മകളുടെ മവപടി:__ 

ആളും വാളുമകമ്പടിയ്ക്ലിയലുവോ.- 

നെന്നാകിലും നാടുവാ-- 

ണാളും മന്നവനാകിലും ശരി, വരി. 

ക്കട്ടേ വരിക്കേണ്ടവ൪ 

കാളും വ൯ചിതയാണെനിയ്യുക്ചചിതമാ.- 

യ്ക്കോന്നുന്നതീ വേഴ്ചയയേ- 

ക്കാളും നായകനററ ജീവിതമിത.- 

ത്ൃന്തം ജുഗുസ്ല്ലാവഹം! 9 

ദുരാഭിമാനിയായ പിതാവിനാല് മാനശാലിയായ ക.ന്െറ കാമു 

കന് നിരസിക്കപ്പെടടപ്പോം നയികയുടെ ആത്മഗതം: 

ഉരഫഹംപോലെ ഭവിച്ചു കായ,മി വിടെ 

പ്രതയൂഹമായ്ക്കീന്നത. 

ദ്ദേഹം താതനൊട ചൊന്ന മൊഴിയാ- 

ണയ്യോ! ധനത്തിന്മദം! 

സ്റ്റേഹംതാന് പരമാസ്സദം പരിണയ 

ത്തിന്നില്ല മറെറാന്നിലും 

മോഹം കേവലമെന്നു ചൊല്ലിയതിലെ. 

ത്തച്ഛൂന്നു മാനക്ഷയം. 10 

മാതാവിനാല്, അനുരൂപനുല്പാത്ത ഒരു പുരുഷനെ വരിക്കുവാന് 

ങിര്ബ്ദന്ധിതയായ നായികയുടെ ദുരവസ്ഥ:__ 

തന്നന്ത്്ശൃതമിന്നതെന്നു ചെറുതും 

ചിന്തിച്ചിടാതമ്മയി 

ക്കന്നല്ണ്്ണ്റിയെ നല്കി നന്ദിയറിയാ- 

തുള്ളാ വരാകുന്നുതാ൯ 

പൊന്നല്ലാ കനലാ,ണകത്തു കരിയാ- 

ണെന്നിന്നു ബോധിക്കിലും 

ഛിന്നം ഛിന്നമഹോ തദീയഹ്ൃദയ- 
ി പ്പ്യൊഷ്ണാരിലെസ്സ്സൌരദം. 11 

ഴു മ പ്രാചിനനായ ഭത്മാവോടു ചേരേണ്ടിവന്ന നവീനയായ വധു 

വോടു (അന്പാപദദശാ :-- 

മലയ്മാളരാജ്യയം വിം ശഷാല് പ്രതി 

കേടില്ലാതെ വിടന്ന വാസന തുള 

മ്പീടും പ്രസുനങ്ങളീ 

വാടിക്കുളളിലനേകമുണ്ടവയിലൊട- 

ന്നെന്തേ ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞു നീ? 12 

അനുരൂപ ചല്പാത്ത വധുവിനെ പരിഗഹിച്ച യുവവോടു (അന്വാ 

പദേശാ):- 

കാടും മേടുകളും കടന്നു മഴയും 

മഞ്ഞും ഗണിക്കാതെയെ- 

്പാടും പാടുകഠം പെട്ടതിപ്പരഭൂത- 

പ്പെണ്ണ്റില് ഭൂമിച്ചോ ഭവാന്? 

പാട്ടം പൈങ്കിളി പഞ്ച വണ്ണുലളിതാ- 

കാരം കലന്നിങ്ങുവ- 

ന്നീടും കാഴ്ച കൊതിച്ചിരുന്നകരളും 

കണ്ണും വിഭഗ്നാശരായ് ! 19 

അസ്വതന്ത്രയായ വധുവിന്െറ ആഖലാതി:-_ 

എന്നും ക്ൂട്ടിലടച്ചുപൂട്ടു,മുരിയാ- 

ടില്ലൊന്നു,മാരെങ്കിലും [1 

വന്നുല്ലാസമൊടൊന്നടുത്തു പെരുമാവ 

മ്പോഠം തുടക്കും മുഖം 

ഒന്നും വേണ്ടിവിടുന്നു വീട്ടിടുകില് ഞാ- 

നെന്പാട്ടില് വല്ലേടവും 

ചെന്നുള്ളം പിടയാതെ വല്ലവിധവും 

കാലം കഴിച്ചീടുവന്൯. 14 

റ് 

വിവാംഹാവസാത്തില് നായികയുടെ കൃതാത്ഥതാ-_ , 

എന്നന്തര്മുകളത്തിലേതവിശദാ- 

കാരം കലന്നിത്രനാഠം 

തന്ന്തൂനവികാസവാസന പൊഴി- 
ച്ചേകീ നിതാന്തോത്സവം 

ഭിന്നസ്വാവരണാവരോധമതിതാ 

ൽ പ്രതൃക്ഷമാവാനുവി- 
വാടിസ്സൌരഭമറെറാരീ മല൪ മുടി- ക്ല്ിന്നം ഹന്ത! തുടത്ധിട്ടന്നു__ വിജയി. 

ക്കെട്ടിമംലാരാണയേ പ്ലൂതാക മംഗല്യയമേ 15. 
ചൃടിത്തന്നതു സുന്ദരാംഗി! വിഫസി- 

ച്ചിടുന്ന കാണുന്നവ൪ ശുദം. 

നന ന് മി ജാതു. ക്രമ 
ഇരണിയല് ൂ നല്പമഷി! ചി | 

ക.ഡവൃതരമ്ങറം. [ പ്രകാശംമഷിപ്പ്യൊട । 
“വിലവിവരപ്പട്ടിക ഇനാം!” ം ] (രജിസ്രചെയ്തിട്ടുള്ളതു) 

ആവശ്യക്കാരുടെ ഫിതാനുസരണം ഏതു | അനന്താമഷി. | 
തരം കസവുവസ്ര്ങ്ങളും വെണ്പട്ടുകളും വി. ഫൊൌണ്ട൯പേനയ്യുള്ള ഒരു വിശേഷതരം മഷി. | 
പി. യായി അയച്ചുതരാന് തയാവണ്ടു . അടയാളമഷി. സ്റ്റാന്പ്യമഷി. 

കെ. പി. പണിക്കര്, ഏല്ലാകടകളിലും കിട്ടും കച്ഛവടനിരക്കു പ്രത്യേകം. 
ശ്രീനാരായണവിലാസം ക്ലാത്തുസ്റ്റോര്, പി. എ. അയ്യരുടെ മഷിത്തൊഴിലാലയം. ; 

ഇരണിയല്, നെയ്യൂ൪പോസ്റ്റ്. | തത്ര. തെന് ഇന്ത്യ. । 

കകക ക കകക കക കകക കകക | &____________________ 

[ി [൦] 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ടടടക--്ടടോടടാതംള് --4ടടടടായയ 

പ്രേമഖംടിര. 

(ബി. ആനന്ദവല്ലിഅമ്മ എം. ഏ. ആണേഴസ്.) 

മൂന്നു ശതാബ്ദങ്ങറംക്കു മുന്പ്, ഭാരതസാമ്രാജ്യചക്ര 
വത്തിനിയായിരുന്ന ഒരു മഹിളാരത്തത്തിനെറ ദീര്ഘനിദ്ര 
യ്ത്യലായി, യുസ്റ്റഡ് ഈസാ എന്ന വിശ്വകമ്മാവു്' സുമനോഫ 
രമായ ഒരു കടീരം നിമ്മിച്ചു. ആ നിമ്മിതാവിന്െറയോ 
കടീരത്തില് ശയനം ചെയ്യുന്ന സ്ര്്ിരത്നത്തിന്െറയോ 
നാമങ്:€ം ചിരപരിചിതങ്ങളല്ല. എന്നാല് ലോകചരിത്രം 
നിലനില്ലുന്നിടത്തോളംകാലം ആ കുടീരത്തിനെറ കിത്തിയും 

നിലനില്ലൂം. ലോകത്തിലെ അത്ഭുതവസ്തുക്കകില് പ്രഥമ 
സ്ഥാനം അഹറിക്കുന്ന 4താജ്മഹാഠം?? അത്രേ പ്രസ്തരത 
ശവകുടീരം. 

ആ മന്ദിരത്തിനെറ ഉത്ഭവരഹസ്യംപോലെ ആശ്ച 

തുജനകവ്യം, ചേതോഹരവുമായ ഒരു ഇതിഹാസം കാണുക 
സുലഭമല്ല. താജ് ?" ലോകത്തിലെ 
അനശ്വരസവ്പത്താണ്.. പ്രകൃതി 
ദേവിയാലും താലോലിക്കപ്പെടുന്ന 
ഒരു വിശേഷപൃഷ്ഠംപോലെ, “ശീ 
തളനിഥ്മലലോലസലിലി?യാം യ 
മുനാതീരത്തില് 4“താജ്?? വിസി 

നില്ക്കുന്നു. ആ മനോജ്ഞപു 
ഷ്ടത്തിന്െറ ദ൪ശനം നമ്മുടെ ഉ 
ക്ളിലദിപ്പിക്കുന്ന തേജസ്വിനിയു 
ടെ ചരിത്രം സ്രിക്കുവാ൯ എത്ര 
പേരുണ്ടാവും? സ്ര്രീസമുദായത്തി 
നെറ ഗുണമഹിമകളെ അറിയാ 
ത്ത നാടെന്നു മിസ്സ്. മേയോപ്പഭ്ൂ 
തികഠം പഴിക്കുന്ന ഭാരത്രഭൂമിയുടെ 
വക്ഷഃസ്ഥലത്താണെല്ലോ, ലോക 
ത്തിനു ആകവ്പ്യാടെയും, സ്ര്രിവംശ 

ത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചും അദിമാനക 
രവും പൃജാപറവയമായ “താജ് മ 

ഹാം? സ്ര്രിമാഹാത്മ്യപ്രതിഷ്ഠയാ 
യി പ്രശോഭിക്കുന്നതു് . 

ആഗ്രാനഗരത്തിനെറ പ്രാ 
ന്തപ്രദേശത്തു് , നിബിഡമായി 
വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ മദ്ധൃത്തി 
ലായി “തോജി?റ്നന്െറ മനോഹര 
ശൃംഗങ്ങളും, രത്നഖചിതമായ സൌധങ്ങളും, സ്രൂപി 
കകളും ദൃശ്യമാകുന്നു. മന്ദിരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന നട 
പ്രന്തല് പോലുള്ള. വൃക്ഷശ്രേണിയും, തരുപംക്തികളുടെ 
മധ്ധ്യ പ്രവഹിക്കുന്ന കല്യയും, ഏതു പാന്ഥന്െറ ഹൃദ 
യത്തെയാണു ആഅനന്ഭിപ്പിക്കാത്തതു്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള 
മറ൨ ഹമ്മ്യങ്ങളൊന്നും ഇതീിനോട്ട കിടനില്ല്യകയില്ല. ശില്ല 

കലാവിദഗ് ഭ്ന്മാരുടെ മനോദപ്ല്യണത്തില് പ്രതിഫലിച്ച 
സ്ര്രിത്വത്തിന്െറ ചില മനോഹരഭാവങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്യു 
യത്രെ “താജ് മഹാഠം??. വാസ്ത്രവത്തില് അതു വെറം ശില്ല 
വിദ്യയല്ല. ഒരു ചക്രവത്തിയുടെ പ്രണയജ്വാലയില് 
വാത്ത്രെടുത്ത വിഗ്രഹമെന്നോ, ഭാരതീയ സ്ര്്രിത്വത്തില് 
അന്മഭവിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാവനത, ശാന്തകോമളിമ, ലാവ 
ങ്ൃസരകമായ്യം, സ്ഥൈയ്യം, നൈമ്മല്യം തുടങ്ങിയ ഗുണ 
ങ്ങളുടെ മൂത്തീകാരമെന്നോ വിവക്ഷിക്കയാണ്' ഉത്തമം. 

ഭാരതസാമ്രാജ്യം വാണിരുന്ന ഒരു മഹാനായ ചക്രവ 
ത്തിയുടെ 44അണയാതുള്ളൊരു പ്രണയദീപത്തി൯ മണ്ിവി 
ഉക്കിരുന്നെരിയും ക്ഷേത്ര??മാണ് 4:താജ് മഹാഠം.”? അപ 
രിഷ്കൃതരെന്നു പാശ്ചാത്ൃചരിത്രകാരന്മാര് പുച്ഛിക്കുന്ന 
മങ്കോഠംവംശത്തില് പെട്ടതായിരുന്നു, താജ് മഹാളിനു 
ഫേതുഭൂതയായ അയൂമ൯വബീഗം. അവര് ചരിത്തപ്രസി 
ഭ്ധയായ ത്ത൪ജിഹാനെറ വംശജയത്രേ. - മാതാവുമൊന്നി 
പെര്സ്യായിലെ മരുഭൂമികളില്ക്രടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോംം, 

ന ശ്രീമരിം ബി. തആനന്ദവല്ലിഅമ്മ. 

അവരുടെ അംഗരക്ഷകന്മാ൪ കുളമന്മാരാല് വധിക്കപ്പെട്ടു 
വെന്നും, അയൂുമെ൯൨ എന്ന ചെവബാലിക അത്ഭുതകര 
മായ വിധത്തില് ശത്രുക്കളുടെ കൈയില്നിന്നും ചില ക്രൂര 
സപ്ല്യങ്ങളാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവെന്നും, യമ്ദച്ലുയായി അവിടെ 
വന്നുചേനന ഒരു കശാവന്െറ സംരക്ഷണയില് വളന്ന 
“വരവെ, അടിമക്കച്ചവടക്കാരുടെ വഞ്ചനയാല് ഷാജിഹാനു 
വില്ക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, കുമാരിയുടെ അമായസ്ന്ദയ്ക്യത്തില് 
ഭൂമിച്ചു', രാജകുമാരന് അവരെ പത്തിയായി വരിച്ചുവെന്നും 
മറവം പല ഐതിഫ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ഥാനായികയെ 
പ്പററി കേഠംക്കാവണ്ട് . 

ഷാജിഹാ൯ യുവരാജാവായിരിക്കുമ്പോഴാണു വിവാഹം 
നടന്നതു് . അന്നുമുതല് കന്മൃകയുടെനാമം മമ്മ് ടസ് മഹാഠം 

എന്നാക്കപ്പെട്ടു. കൊട്ടാരത്തി 
ലെ മകുടം? എന്നു അത്ഥം ഥ്വ 
നിക്കുന്ന പ്രസ്തുത നാമം, ഷാജി 
ഹാനെറ മഹിഷിയെ സംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം അതിശയോക്തിയാ 
യിരുന്നില്ല. ആ മഫതിയുടെ അ 
ലോകശോഭയും, അപാരസന്ദയുയ 
വും, സ്വഭാവനൈമ്മല്യവും, ചി 
ത്തസംസ്ലാരവും ആലോചിക്കു 
മ്പോഠം അവര് സ്ര്രീവംശത്തിലെ 
സാക്ഷാല് മാണിക്യംതന്നെയായി 
രുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കാതെ ന്ദിവ്യാ 

മങ്കോളിയാജാതിക്കാർ അവ 
രുടെ ക്ലേക്സൂസ്വഭാവം മുഴുവനും ഉ 

പേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മ 
റവള്ള ഇസ്ലാംമതക്കാരോടൊപ്പും 
ആവരുടെ സ്പ്രിക൦ം അസ്വതന്ത്ര 
കളല്ലായിരുന്നു; ഓരോ സ്ര്രിയിലും 
മനഃശക്തിയും, ആത്മസംയമന 
വും, തനേറടവും,സ്വാതന്ത്ര്രബോ 
ധവും, വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിരു 

ന്നു. ചുറവപാടും പട്ടാണികളുടെ 
ഇടയിലും മറവം കണ്ട പഞ്ജരജീി 

വിതം അവര് കാംക്ഷിച്ചില്ല. അവരെ പഞ്ചജരത്തില് ബ 
ന്ധിക്കുവാ൯ പുരുഷന്മാർ ഉദ്യമിച്ചിരുന്നുമില്ല. 

൧൭-0൦ ശതാബ്ദൃത്തിന്െറ ആദിമഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായി 
രുന്ന സ്ര്രിസ്വാതന്ത്ര്യകക്ഷിയുടെ നായികയായിരുന്നു മമ്മ് 
ടസ് ബീഗം. പുരുഷന്െറ വെറം കളിപ്പണ്ടമായി മരപ്പ്യാ 
വയെപ്പപോചെ ജീവിക്കാതെ, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും 
ഭത്താവിനു ഉപകരിക്കുന്ന സഖിയും, ചങ്ങാതിയും, “സഹധ 
മ്മിണി"യുമായി വത്തിക്കണമെന്ന മഹാതത്വം, നമ്മുടെ 
കഥാനായിക ഭായ്യാദര്ശമായി സ്വീകരിച്ച. ൧൯ വയസ്സു 
ണ്ടായിരുന്നപ്പ്യോഴാണ്് , ആഗ്രായിലെ കിരീടാവകാശിയായ 
രാജകുമാരന് നമ്മുടെ കഥാനായികയെ പാണിഗ്രഹണം 
ചെയ്തതു”. മമ്മ് ടസിന്െറ പിതൃഷ്ഖസുക്കളില് ഒരാളാ 
യിരുനശ അന്നത്തെ ചക്രവത്തിനി. ചക്രവത്തി 
യൊ, വിഷയാസക്തനും. മുര്വൃത്തനുമായ ജിഹാംഗീര്. 
വിവാഹത്തിനു ശേഷം മമ്മ്ടസിനെറ ശ്രമം മുഴുവനും രാജ 
ധാനിയിലെ ഭൃുന്നടപടികളെ തടയാനായി വിനിയോഗിക്ക 
പ്പെട്ട. അവരുടെ യത്നം തീരെ വിഫലമായില്ല. മമ്മ 
ടസിന്െറ നിരന്തരയത്തത്താല് ധൂത്തനായിരുന്ന ഷാജി 
ഫാന് സദ് വൃത്തനായി ഭവിച്ചു. ൧൩൬൨൮ ല് ഷാജിഹാന് 
ചക്രവത്തിയായിത്തീന്നതോടുക്രടി അദ്ദേഹത്തിന്െറ പട്ടമ 
ഫഷിയുടെ ശ്രമം ഫലവത്തായി. രാജ്യഭരണവിഷയത്തിലും 
വലിയൊരു ഭാരം അവ൪ വഹിച്ചു. ചക്രവത്തിയുടെ നിമ്മ 



ഘസ്റ്റേഹവും, ഭൂതദയയും, പ്രജാവാത്സല്യവും, ജനങ്ങളുടെ 
ചിത്തത്തെ വശീകരിച്ചു. പത്തിയുടെ രാജ്യഭരണപാടവം, 
ചക്രവത്തീക്ക പലേ അവസരങ്ങളിലും ഉപകാരപ്രദമായി 

'ത്തിന്൯. വനാന്തരങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലും യുദധകാലത്തു 
“പോലും അവര് ഭത്താവിനെ അനുഗമിച്ച, കായ്യാലോചന 

കളില് ഭാഗഭാക്കായി, അദ്ദേഹത്തെ പ്രജാപാലനത്തിലും 
സമാധാനരക്ഷണത്തിലും സഹായിച്ചു. സുന്ദരിയും, യവ 

നയുക്തയും, സുശീലയുമായ പട്ടമഹിഷിയെ പിരിഞ്ഞിരി 
ക്൭ന്നതിനോ, ൭ മഹതിയോട്ട് അ.ലോചിക്കാതെ രാജ്മ 
കായ്യങ്ങം നിവഹിക്കുന്നതിനോ ഷാജിഹാന് ശക്തനായി 
ന്നില്ല. 

ജീവിതം ഭുഃഖസമ്മിശ്രമല്ലെ. “ഭോഗങ്ങളെല്ലാം 
ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം, വേഗേന നഷ്ടമാമായുസ്സമോക്കനീ" 

എന്നല്ലെ ആഫ്ൂവാക്യം. ൧൬൩൦-ല് യുദ്ധക്കളത്തില് ഭത്താ 
വുമൊന്നിച്ചു സതഞ്ചെരിക്കുമ്പോഠം, നമ്മുടെ കഥാനായിക 
അകാലമൃതിയടഞ്ഞുപോയി. ഷാജിഹാന്െറ ഭാഗ്യവും 
മുഗഠംസാമ്രാജയത്തിന്െറ ഐശ്വയുവും അസ്തമിച്ചു. അധഃ 
പതനത്തിനെറ ആരംഭവുമായി. 

ജീവാമൃതമായിരുന്ന സഹധമ്മിണി നഷ്ട്യായപ്പ്യോഠം 
ഷാജിഹാന് ഫഘ്ോരദ്ദഖത്തില് പതിച്ച. പുത്രന്മാർ രാജ്യ 
ഭാരം വഹിക്കത്തക്ക പ്രായമായിരുന്നെങ്കില് അദ്ദേഹം രാജ്യ 
ഭോഗര്ജളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഫ് ക്കീറായേനേ. കുറച്ച നാള 
ത്തേക്കു രാജ്യകായ്യങ്ങറംക്രടി അദ്ദേഹം നോക്കാതായി. 
മന്ത്രിമാക്ക ചക്രവത്തിയെ കാണുന്നതിനേ അനുവാദം ലഭി 
ച്ചില്ല. രജധാനി മുഴുവനും ദുഃഖം ആചരിച്ചു. സംഗീതം 
തീരെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട. ആരും വിലപിടിച്ച വസ്രങ്ങളും 
ആദരണങ്ങളും ധരിക്കുവാന് പാടില്ലെന്നു ഉഗ്രമായ കല്പന 
യുണ്ടായി സുഗന്ധ്ദ്രവ്യങ്ങഥം വങ്ജിക്കാത്തവക്ക വധമാ 
യിരുന്നു ശിക്ഷ. എന്തിനേറെ. മുഗഠംവംശചമക്രറത്തിമാ 
രുടെ രാജധാനിയില് പുരാതനകാലം മുതല് ഉണ്ടായിരുന്ന 
ആഡംബരങ്ങളും ശോഭയും പ്രതാപവും എല്ലാം തീരെ പരി 
'തൃജിക്കപ്പെട്ടു. വൃഥാ ചിലവുകഠം കുറച്ചു ഭണ്ഡാരം പോ 
ഷിപ്പിക്കുകയും, സാധുജനസംരക്ഷണാത്ഥം ധനം ഉപയോ 
ഗിക്കുകയും വേണമെന്നായിരുന്നു മമ്മ് ടസിന്െറ മതം. 
തനെറ നഷ്കയായ പത്നിയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു ഷാജി 
ഫാന് ചിലവു ചുരുക്കി. ദാനധമ്മങ്ങം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. രാജ 
ഭണ്ഡാരം അത്യധികം പെരുകി. ഇങ്ങനെ ആജ്ജിച്ച 
ധനം മുഴുവനും തന്െറ ജീവിതേശ്വരിയായ പ്രിയഡുടെ 
സ്താരകാത്ഥം ചിലവഴിക്കാന് അദ്ദേഹം തീര്ച്ചയാക്കി. 
ലോകത്തിലെ ആശ്ചയ്യസ്തംഭങ്ങളില് ഒന്നു തന്െറ പത്തി 
യുടെ നാമം വറ്റിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചക്രവത്തിയുടെ 
മോഹം. ജീവിതശേഷം മുഴുവനും അതിന്െറ നിവഹണ 
ത്തിനായി അദ്ദേഹം സമപ്പ്ിച്ചു. ഒരു മഗോഹരിയുടെ ഹൃദ 
യത്തില് നിന്നും വഴിഞ്ഞൊഴുകിയ സുപ്രണയമധു ആസ്വ 
ഭിച്ച് ഉന്മത്തനായ ചക്രവത്തി ആ സുമം പൊഴിഞ്ഞു 
പോയപ്പ്യോഠം, നഷ്ടമായ സരഭാഗ്യത്തെയും, തന്െറ അന്ത 
മില്ലാത്ത വീശിഷ്ട പ്രണയത്തേയും ഒരു രമണീയ 4പ്രേമക 
ടീര്"മായി പ്രതിഫ്യാപനം ചെയ്തു. 

പത്അിയുടെ അന്ത്യവാസത്തിനായി ചക്രവത്നി, അതി 
പ്രശാന്തവും, മനോഫരവയമായ ഒരു ഉദ്യാനം തന്നെ യമുനാ 
തീരത്തില് കണ്ടുപിടിച്ചു. ലോകത്തിലുള്ള മനോജ്ഞഹ 
മ്മൃങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിനോക്കി. ഇററലി, 
കാണ്സ്റ്റാ൯റിനോപ്പ്ിഠം, മെസപ്പൊട്ടേമിയ, എന്നി സ്ഥല 
ങ്ങളില് നിന്നും അനവധി വിദ.ഭ്ധശില്ലികളെവരുത്തി പരീ 

ക്ഷിച്ചു. പരീക്ഷണത്തില്, ഗ്രീക്കും, തുക്കിയും, പര്സ്യനു 
മായിരുന്ന യുസ്റഡ് ഈസാ എന്നൊരാഠം വിജയം നേടി. 
ലേപകന്മാര് ബാഗ് ഡാഡില് നിന്നും, ഗംഗാതീരത്തില് 
നിന്നും, പഞ്ചാബില് നിന്നും വന്നു. ഇററലി, പെര്സ്യ, 
ബാഗ് ഡാഡ് മുതലായിടത്തുനിന്നും ശില്ലികറം എത്തി. 
4൨൦,000 പേര് ൧൭ സംവത്സരത്തോളം നിരന്തരം പണി 
ചെയ്തു. ചൈനാ, സിലോണ്, ടിബറവ് , അറേബ്യ, 

മലയംളരാജ്യംധിശേഷാല്പ്രതി. 

പെര്സ്യാ എന്നീ സ്ഥലങ്ങം, രത്നങ്ങം പ്രദാനം ചെയ്തു. 
ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ഒരു സ്വദ്ല്സുകാരന് വെള്ളികൊണ്ട്, വിച 
തൂപ്പണിയോടുക്രടിയ രണ്ടു കതകുകഠം നിമ്മിച്ചു. കടീരം 
ആ്ല്ാദനം ചെസ്ത്രാനായി വിശേഷമായ വിചിത്രവേലക 
ളോടുദ്രടിയ ഒരു മവനിക പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട. പട്ടു 
കംബളങ്ങഠം, സുവള്സ്റുദീപങ്ങറം, രത്നഖചിതമായ മെറുക 
തിരിവിളക്കുകം തുടങ്ങിയ അലങ്കാരോപകരണങ്ങഠക്കും. 
അളവററ ധനം ചിലവായി. മുഴുവന് രത്നം പതിച്ച ഒരു 
തിരസ്തുരണി ഉണ്ടായിരുന്നുപോല്. അതിപ്പ്യോം കടീര 
ത്തില് കാബാനില്പത്രെ. ഏതാണ്ടു പത്തുലക്ഷം പവ൯ 
രാജ് മഫാളി??നന്െറ തോരണാലംകാരങ്ങറാക്കും, വിചിത്ര 
വേലകഠംക്കമായി വേണ്ടിവന്നു. 

ഇങ്ങനെ ധനം വ്യയം ചെയുന്നതു മൂഡ്ധത്വമാണെന്നു 
ചിലര് പഴിച്ചു. എന്തു സല്ക്കമ്മമായാലും ആക്ഷേപി 
ക്കാന് അസുയാലുക്കറം തമയ്യ്യാവണ്ടാവുമല്ലോ. ലോകപരി 
ഫാസം ഭയന്നു മഫഹത്തൃക്കഠം അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഫല 

പ്രാഫതിയില് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നെമില്, ലോകത്തിന്െറ 
ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നേനെ. പ്രകൃ 
തിയുടെ സൌന്ദയ്യശോഭയെ; കലാപാടവം കൊണ്ടു് അദി 
രാമമാക്കി, ആശ്ചയുജനകമായ ഒരു ശില്ലവിദ്യാസമ്പത്തു 
ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തു ഷാജിഹാന്ചക്രവത്തിക്കും 
ലോകാപഹാസം സഹിക്കേണ്ടിവന്നതില് അത്ഭൂുതപ്പെടാ 

നെന്തുണ്ട് ? 

ത്തോജ് മഹാളി??ന്െറ മാഹാത്മ്യം മുഴുവനും സരളരീതി 
യിലുള്ള അതിന്െറ ഘടനയിലാണ് . ശില്പകലാവിദഗ് ദ്ധത 
ആ മന്ദിരത്തിനെറ വിപൂലതയിലും, വിശാലതയിലും, പര 
സ്റ്ൂരാനുഗുണമുള്ള വിഭാഗഭംഗിയിലും പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്നു. 
മമ്മ് ടസ് ചക്രവത്തിനിയുടെ ശിരോലങ്കാരമായ രത്തമകടം 
പോച്ചെ, വിളങ്ങുന്ന അദ്ധഗോളാകൃതിയില് ശുഭൂവര്ഞ്ണ്ണത്തി 
ലുള്ള സ് തൂപികയും, താഴികക്കുടങ്ങളും, ചക്രവത്തിനിയുടെ 
അന്തൃശുശ്രുഷയയു്ം് ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്ന നാനാജാതിയില്ള്ള 
പരിചാരികകളെപ്പ്യോലെ കാണെന്ന ചുവന്നു ശിലാനിമ്മിത 
മായ യവനഗ്ൃഹങ്ങളും, ധാവള്ലമാനമായ സരധങ്ങളും, കാ 
ണികളുടെ ഹൃദയത്തില് സഖികളാല് സേസവിക്കപ്പെടുന്ന 
ഒരു അമാനുഷലാവണ്യവതിയുടെ ചിത്രം ഉദിപ്പിക്കുന്നു. 

ശുദഭ്രമാര്ബിളിന്മേല് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിചിത്രവേലകം 
അത്ഭുതകരമാണുപോല്. കവാടങ്ങളില് രത്നങ്ങളും വജ, 
ളും പതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. കുടീരത്തിനകത്തു ഒരു മങ്ങിയ 
വെളിച്ചം പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. ജവനിക 
യ്ു്ഛള്ളിലായി മമ്മ് ടസിനെറയും, ഷാജിഹാനെയും ശവകു 
ടീരശ്ധറം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കടീരത്തിനുകത്തു നിന്നുകൊ 
ണ്ട് ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചാല് പ്രതിധ്വനിയുണ്ടാകില്ലത്രേ. 
നേരേമറിച്ച്, ആരെമ്കിലം മൃദുവായി പാട്ടകയാണെങ്കില് 
ശിലകളില് നിന്നും കുടീരത്തില് നിന്നും മാധുയ്യഗീതരാഗ 
ഫാളൂം, സ്തോത്രങ്ങളും പ്രവഫിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും 
പോല്. ഇസ്ലാംമതം വിരോധിക്കയാല് മമ്മ് ടസിന്െറ 
സെന്ദയ്യയവിശേഷത്തെ, പ്രതിമാരൂപത്തില് ആരാധിക്കു 
വാന് ഷാജിഹാന് തുനിഞ്ഞില്ല. എന്നാല് അ സ്ത്ര്രീരത്ന 
ത്തിനെറ സരഭാഗ്യം മുഴുവനും വിളിച്ചു പറയുന്ന ലോകപ്ര 
സിദ്ധമായ ഒരു കുടീരം പണിഞ്ഞു” അദ്ദേഹം തന്െറ 
സുവിശേഷപ്രണയത്തെ നിക്ഷേപിച്ച. 

ആ €പ്രേമകടീര്റമോ! അശ്രരീകരമായ കാ൪കൊണ്ട്ട്' 
ഇരുണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക്രസ്ര്രിജീവിതത്തെ ധവളായമാന 
മാക്കാവുന്ന കെടാവിളക്കായി, ഭാരതാംബയുടെ പുരാതനപ്ര 
താപത്തിനെറയും, ഭാവിയിലെ ഐശ്വയയത്തിന്െറയും 
ലക്ഷ്യമായി, ശോഭിക്കുന്നു. “താജ് ?? ലോകത്തിന്െറ അല 
കാരമാണ്; ഭാരതമാതാവിനെറ രത്തഭൂഷണമാണ്ട്; സ്ത്രീ 
വംശത്തിന്െറ യശഃസ്ഥാപനമാണ് ; പ്രണയത്തിന്െറ 
പരമകാഷ്ട്യാണ്ട് . 

ശ്തുഭം. 



(സി. കെ. മേനോന്, 8. ൧. 20. 0൦: (൭൦൧6) ൧. 1. 0; 20. 14. 10൦ 
ജനങ്ങറാംക്ക തൊഴില് ഉണ്ടാക്കിക്കൊട്ടക്കകയും ജന 

ങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്നു വേണ്ട സാധനങ്ങറം ശരിപ്പെ 
ടുത്തിക്കൊടുക്കകയും വ്യവസായംകൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടവ 
യാണ് . ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങറാക്കു സുഖജീവിതത്തിനു 
വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാസാധനങ്ങളും, നിവ്ൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം 
ആ രാജ്ൃത്തില്തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് . അങ്ങിനെ 
ആഹാരസാധനം തുടങ്ങിയ എല്ലാവസ്ത്രക്കളും എല്ലാവക്കും 
ന്യായമായി കിട്ടുവാന് മാശ്ലുമുണ്ടായാല് ആ രാജ്ൃത്തു ക്ഷേമ 
മെന്നു പറയുന്നും പക്ഷെ. ഭക്ഷണവും മററ സാധനങ്ങളും 
ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പലരും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് . നമ്മുടെ ഇപ്പോ 
ത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുന്നതായാല്, പരക്കെ ഉള്ളതായ 
ചില കായ്യുമായ ദോഷങ്ങം കാണാവുന്നതാണ് . നല്ലവ 
ങ്ങറം ധരിക്കുന്നതിലും നല്പസാധനങ്ങംകൊണ്ടു വയവങ്കിറ 
യ്യന്നതിലും ഉള്ള കഴിറു ധനംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നുണ്ടെ 
കിലും, മനസ്സില് നല്പവിഷയങ്ങളെപ്പുറ്ിയും, നല്ല ആശയ 
ങ്ങളെപ്പുററിയും ഉള്ള ആലോചനകറം നടത്തുന്നതിലും, 
നല്ല നടവടികളിലും, ജനങ്ങറംക്ക ഉത്സാഹം കുറവായിട്ടാണു 
കാണുന്നത് . ലോകത്തില് മനുഷ്യന് നിമ്ധിച്ചിട്ടുകളതെല്ലാം 
മനസ്സില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതാണ്്' . മേട്ടോര്കാ൪, ആകാശവി 
മാനം മുതലായവ ഈ നിലയില് എത്തീട്ടുമളത്ര് എത്രയോ 
.ഏകാഗ്രതയോടുക്രടിയ ആലോചനയുടെ ഫലമാണ്. യൂറോ 
പർ ഭൌതികുകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധാലുക്കളും യന്ത്രം ഉപയോ 
ഗിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിലും, അവരുടെ, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള 
പ്രയത്നത്തിന്െറ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവക്കു ഇത്രയൊക്കെ 
ചെയ്താന് സാധിച്ചിട്ടുളളതു് . 

നാം ഭൌതികകാര്യങ്ങളില് തല്ലരന്മാരല്ലെന്നും, 
മാനസീകപ്രവൃത്തികളില് മാത്രം ഉഠംപ്പെടുന്നവരാണെന്നും, 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തു സന്ലാസിമാരുണ്ടെന്നുംമറവം പലപ്പോഴും 
നാം ഘോഷിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്ത്” അങ്ങനെ ആയിരുന്നി 
രിക്കാം. പക്ഷെ നാം ഇപ്പ്യോറം സാധനപ്രിയന്മാരും, തല 
കൊണ്ടു അധികം പ്രയത്നിക്കാത്തവരും മാത്രമാണ്. അതി 
നെറഫലമായിട്ടാണു നാം ഇങ്ങനെ അധഃപതിച്ചതു്. സ്വ 
രാജ്യം വേറൊരാഠം തരേണ്ടതോ, വിലയ്യുചഛവാങ്ങേണ്ടതോ അ 
പ്പ. നമ്മുടെ കമ്മഫലമായി ദൈവം തരേണ്ടതാണ് . നമ്മു 
'ടെ നടവടിയിലം, ജീവിതത്തിലും പല ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 
ദരിദ്രനാണെങ്കില് അവന് കുള്ളിനുപകരം ഗാക്കു” കടിക്കാ 
ത്തതു പണം പോരാത്ത കാരണത്താലാണ് . അവന് 
ഒരുദിവസം പണിയെടുക്കുന്നതു പിറേഠദിവസത്തെപട്ടിണി 
പേടിച്ചിട്ട മാത്രമാണ്ട്. എന്െറ അറിവില് തൃറില് 
തൊണ്ണ വപേഷ്ദം നമുക്ക വിചാരിക്കാന് കഴിയുന്ന സകല 
ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടു്. നാലാഠംക്ഷക്രടി ഒരുഭായ്യ, ജയഷ്ടുനും 
അനുജനുംക്രടി ഒരുഭാന്യ, ഇങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥിതിയും താണ 
ജാതിക്കാരുടെ ഇടയില് കണ്ടുവരുന്നു. 

ധനികന്മാര് പലതരത്തിലും ഉണ്ടു് . കഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല 
പാഠം പഠിച്ചു ഒരുവന് പണം സമ്പാദിച്ച. പക്ഷെ 
അവന്െറ മക്കളെ ശരിയായി വളത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട 
ത്രാണി അവന്നു കാണുന്നില്ല. അവരുടെ വീടുകളില് ഒരു 
ചിട്ടയൊ കൃത്യമോ ഇല്ല. പ്രണംകൊണ്ടു വാങ്ങാവുന്ന 
സാധനങ്ങറം കൊടുത്തു ചിലരെചീത്തയാക്കുക__ഇതാണ് 
ഒരു ധനികനെറ കൃത്യമെന്നുതോന്നും. 

നമ്മുടെ രാജൃത്തിനു പരക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മേല് 
കാണിച്ചുമാതിരി പല വ്യാധികളെയും വ്യവസായംകൊണ്ടു 
മാററാമോ? വേണമെങ്കില് മാററാം. എന്നു മാത്രമല്ല 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എത്രയോ ക്ഷേമസ്ഥിതിയില് വരുത്തു 
വാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ വ്യവസായശാലകറം നടത്തു 

ന്നതു പണത്തിന് അത്യാഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കരുത്ര്. അ 
൨൪ സുമാര് ത്യാഗികളായിരിക്കണം. ഒരു പ്രവൃത്തിശാല 

യുടെ നടത്തിപ്പിന്െറ ഗുണംകൊണ്ടു അധികം പണമുണ്ടാ: 
യതുകൊണ്ടു തരക്കേടില്ല. പക്ഷെ അതിന്െറ നേതാക്ക. 
ന്മാക്മ ധനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം പാടില്ല. ടു 

ഒരു രാജ്യത്തെ ധനം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളാണ്. 
അമേരിക്കയിലെ മോട്ടോര്കാവകളും, ഗംഭീരഎടുപ്പകളും 
നശിച്ചുപോയാലും, ജനങ്ങറം ബാക്കിയുണ്ടെത്കില് അവക്കു 
പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ സ്ഥിതി മോശമാണെയില് 
അതിന്നുകാരണം നമ്മുടെ ജനങ്ങറം മോശമായിട്ടുളളതാണു്. 
സ്വണ്ണ്ണത്തില് കലല്ല്യുചേരുമ്പോഠം അതിന്െറ മാററിനു ഭേ 
ദംവരുന്നു. അതുപോലെ ജനങ്ങളെ രാജ്യം, രാജ്യമായി എടു 
ത്താല് മാററിന്നു വൃത്യാസമുണ്ടു'. നമ്മുടെ മാററ നന്നാ 
ക്കിയാല് മാത്രമേ നമുക്ക്” അഭിവ്ൃദധിയുള്ള. 

നുല്പ ഗുരുനാഥന്മാരുള്ള നല്ലതായ ഒരു വിദ്യാലയം: 
ആണെങ്കിലും, ഒരു കുട്ടി അഞ്ചുമണ്ടിക്രുര് മാത്രമേ 
അവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ള. ബാക്കി പത്തൊമ്പതു മണി 
ക്ര൭9വം അവന്നു തോന്നിയപോലെ നടക്കാം. പിന്നെ ദരി 
ദ്ൂരന്മാര് അധികമുള്ള ഈ രാജ്യത്തു പണം ചെലവു൭ 
വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്ത്ാ൯ അധികംപേരുണ്ടാകയില്ല. ഉപജി 
വിതത്തിനുള്ള ഒരുമാഗ്ലം കാണിച്ചുകൊടുക്കാത്ത ഇപ്പോ 
ഴത്തെ സസ്പ്പദായത്തിലുള്ള വിദ്യാദ്യാസംകൊണ്ടും വലിയ 
ഉപകാരമി്ല. 

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്െറ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അത്യാവശ്യം: 
ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാഠം, വ്യവസായാഭ്യാസ 
മാണു്". അതിന്നു പുതിയരീതിയിലുള്ള വ്യവസായശാല 
കറം വേണം. ഒരു വ്യവസായശാലയെ ഒരു വലുതായ 

കുടുംബത്തെപ്പോലെ കരുതി അതിലുള്ള പ്രവൃത്തിക്കാക്ക: 
താമസിക്കാനും, വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനും, അവരെ ചികിത്സി 
ക്കാനും മറവ എല്ലാ ഏപ്പ്യാടും ചെയ്യണം. പത്തുവയസ്സായ 
ഒരു കുട്ടിക്ക് അന്പ്യസഹായംക്രടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി 
ഉണ്ടാക്കിക്കൊട്ടക്കണം. അതായതു നാലുമണിക്രൂര് ഒരു 
ശാലയില് പ്രവൃത്തിഎടുത്താല് അതുകൊണ്ട്” ഒരുവന്െറ 
ചിലവുകഴിഞ്ഞു നാല്യ മണിക്രഒ൪ര ഒരു വിദ്യാലയത്തില് 
പഠിക്കുവാന് സാധിക്കണം. വിദ്യാദ്യാസത്തിനുളൂള ഏല്ലാ 
ടുകളും ഒരു പ്രവൃത്തിശാലയെ സംബന്ധിച്ചു വേണ്ടതാണ്”. 
അതുകൊണ്ടു വ്ൃയയവസായത്തിന്നു നഷ്ടമില്ല. പ്രവൃത്തി' 
ക്കാരെ നന്നാക്കിയാല് പ്രവൃത്തി നന്നാകയും, അധികം 
പ്രവൃത്തി തീരുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്െറ. 
ബുദ്ധിമുട്ടുകറം. തീത്തുകൊടുത്താല് അവക്ട് അധികസമയം. 
അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെപ്പുററി ആലോചിക്കാന് സാധിക്കും. 
പശുവിനെ നല്ലവണ്ണം രക്ഷിച്ചാല് പാലിന്നു ക്ഷാമമുണ്ടാ 
കയില്ല. അതുപോലെതന്നെ വ്യവസായത്തിലും ഏപ്പെടുന്ന 
വക്ട ഗുണംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു വ്യവസായത്തിനു ദോഷം, 
വരികയില്ല. 

എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ രീതിയില് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കു 
വാന് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങംതന്നെ വേണമോ? ഒന്നാ: 
മത്ത് വ്യവസായം നന്നായി നടത്തിയാല് പണത്തിനു സക 
ലരേയും ബുഭ്ധിമുട്ടിക്കാതെ കഴിയും. പിന്നെ ഗുണമായിട്ടു 
തന്നെ നാം വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോഠം ജനങ്ങറം അതിന്നു വഴി 
പ്പെടണമെങ്കില് നമുക്കു അതിന്നുള്ള അധികാരം വേണം. 
മദ്യപാനം പാടില്ല എന്നു പ്രസംഗിക്കുകമാത്രം ചെയ്കയാല് 
ഫലം വളരെകറവാണ്് . മദ്യപാനംനിത്തല്ചെയ്യാത്തവരെ. 
പ്രവൃത്തിയില്ന്നിന്നു തള്ള മെന്നുപറഞ്ഞാല് ഫലം അധിക. 
മുണ്ടാകും. പല ദുര്ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ 
നന്നാക്കുവാന് ആഗ്ര്ഹിക്കുന്നവ൪ വ്യവസായംവഴി നോക്കേ. 

ണ്ടതാണ് . സാധാരണയായി ധനത്തിനു മോഫമുള്ളവര് 
മാത്രമാണു വ്യവസായത്തിന്നു പുറപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്പിലും. 

അങ്ങിനെതന്നെയാണ്ട് . അതിന്നു പകരം സല്ലൃമ്മം ചെയ്യു. 



ണമെന്നുളളവരും, നമ്മുടെ രാജ്യം ത്രേയസ്സായി വരേണമെ 
ന്നുള്ള വരും വ്യവസായം ചെയ്താന് തുടങ്ങിയാല് നമ്മുടെ 
രാജ്യം, രാമരാജ്യംതന്നെയാകും. വളരെക്കാലം ആലോചി 
ച്ചിട്ടും ഇതിലധികം നല്ലവഴി ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല. അതായതു് 
“സമുദായത്തെ സഹായിക്കുവാന് വിചാരിക്കുന്നവക്കു തങ്ങളു 
ടെ സകലഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുവാന് വ്യവസായതതന്നെ 
യാണുഏററവും പററിയതു് . രാവിലെ കുളിക്കുക, മിതമായ 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വൃത്തിയായി നടഷദക, വണക്കുത്തിലും 
.മദ്യാദയിലും പെരുമാ൨ക, പ്രവൃത്തി ശുഷ്കാന്തിയോടേ എടു 
ക്ഭക, വൈകുന്നേരം കുറച്ചു സമയമെയിലും ഈശ്വരനെ 
ധ്യാനിക്കുക, എഴുതാനും വായിക്കാനു.. പഠിക്കുക, നല്ല 
വിഷയങ്ങളിലേക്കു മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇങിനെ 
നല്ലനുടവടികളെ പ്രവൃത്തിക്കാരെ ശീലിപ്പിക്കാനും, സാ 
മാനം ഉണ്ടാക്കി വില്ല്യാനുമായി എത്ര ഗംഭീരനായ സമുദാ 
യസ്ന്റേഹിക്കും വേണ്ടത്ര ചെണ്ത്ാനുണ്ടു്. 

നമ്മുടെ രാജ്യത്തു ധനമുണ്ടോ? 

ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുവാൻ ധനം വേണം. ആ ധന 
ത്തെ വേണ്ടവിധത്തില് ഉപയോഗിക്കാന് പ്രാഫ്്ിയുള്ള . വി 
/ദ്യാനിപുണന്മാരുംവേണം. ഇന്ത്യയില് ധനമില്ലെന്നുപറയുന്ന 
തു് ശരിയല്ല. ധന്ദം അടിയില്ക്കിടക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു് . 
സുമാർ ഇശപതുലക്ഷം ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്തീടല്്റമുളള ഇ 
ന്ത്യയില് മലബാറിനെറവലിപ്പംആറായിരംചതുരശ്രനാഴിക 
മാത്രമാണ് . മലബാറില് കൃഷിക്കു പററിയ സ്ഥലങ്ങറ, 
പാടങ്ങറം ആറ. ലക്ഷം ഏക്കവണ്ട്. നല്ല കൃഷിസ്ഥല 
ത്തിനു ഏക്കറിനു ആയിരം ഉറപ്പ്റിക വിലവെച്ചാല് ആക 
പ്പാടെ കൃഷിസ്ഥലത്തിനു മാത്രം ൬ഠ കോടി ഉറുപ്പിക വില 
യായി. ആറായിരം ചതുരശ്രനാഴികയില് പിന്നെയും ൫൭00 
ചതുരശ്രനാഴിക കാട്ടം, പറമ്പുമായിക്കിടക്കുന്നു. സുമാ൨ 

൧൫൦ കോടി ഉവവ്പ്റിക മലബാറില് ഭൂമിയില് കിടക്കുന്നുണ്ട് . 
ഇത്ര അധികം പണം ഇങ്ങിനെ കിടക്കുന്നതിനു തൃററിനു 
രണ്ടുവീതമെമ്മിലും കൊല്ലത്തില് പദിശയില്ല. ഈ ധന 

ത്തില് ഒരു പത്തുകോടിരൂപാ വ്യവസായത്തില് ഇറക്കി 
യാല് എത്രനുന്നായിരുന്നു. ഭൂമി കിട്ടായ്കുയേ ഉള്ള. വാങ്ങാന് 
എത്രയെങ്കിലും ആളുകഠം ഉണ്ടു്. വടക്കേമലയാളത്തില് 

. തൂററിനു ഒന്നു പലിശ ആയാലും ഭൂമിവാങ്ങവാ൯ ആളുകം 

തയ്യാവണ്ടു് . 

ഒരു വ്യവസായംകൊണ്ടു നൂററിനു അമ്പതൊ അധി 
.കമോ പലിശ കിട്ടാവുന്നതാണ്ട് . പക്ഷെ അതിനു നമ്മുടെ 
ജനങ്ംക്ഷ ധൈയ്യമില്ല. ധനം കഴിച്ചിടുന്നതുകൊണ്ടു 

: ലോകം ജീവിക്കയില്ല. ധനത്തെ വിനിയോഗിച്ചാല്മാത്രമേ 
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകയുള്ള. അമേരിക്കയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു 

. കാരണം അവര് ധനം ന്യായമായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടു 
മാത്രമാണു്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങഠം സ്യായമായി 
ഉത്സാഹിച്ചു വേണ്ട കായ്യങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്നതായാല് 
. നമുക്ക മറ൨൮ രാജ്യരളെക്കാഠം ഉന്നതിയില് കഴിയാവു 
ന്നതാണ് . 

ജനങ്ങ റം. 

ധനത്തിനുപുറമേജനവുംവേണം. ഫ്ലീഞ്ചിനീയറിങ്ങ് എന്ന 
വിഷയം ഇന്ന്  എത്രയോകടന്ന നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 
എഞ്ചിനീയര്മാരാണ് ആകാശവിമാനംമുതലായവ ഉണ്ടാക്കു 
ന്നതു് . ഏകദേശം തആൃവ൮തരം എഞ്ചിനീയ൪മാരുണ്ട് . പാലം 
കെട്ടന്ന എഞ്ചിനീയര്, യിന്ത്രങ്ങളെപ്പുററി അറിയുന്ന എ 

. ഞ്മിനീയര്, കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി നിശ്ചയമുള്ള എഞ്ചിനീ 
യര് എന്നിവരെല്ലാം ആശാരി, കരുവാന്, കല്ലാശ്ശാരി, 

മൂശാരി മുതലായവര് മൂത്തിട്ടായതാണ്ട് . നമ്മുടെ കൈവേ 

& മലയാളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി. 

ലക്കാര പലതരത്തിലച്പം ഉണ്ടു്. ഒരു കരുവാനെ എഴുതാ 
നും, വായിക്കാനും. കുറച്ചു കണക്കും മറവചില പുതിയ വി 
ദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചാല് അവന് ഒരു മെക്കാനിക്കല് എഞ്ചി 
നീയരായി അതുപോലെ നമ്മുടെ സകലതരം തൊഴിലാ 
ളികളേയും അവരവരുടെ വിദ്യയെ ഉയനാരീതിയില് പഠി 
പ്പിച്ചാല്, അവര് യൂറോപ്പിലെ വലിയ എഞ്ചിനീയര്മാരേ 
6 പ്രാലെയാകും. 

അതായതു" വ്ൃയവസായത്തിന്െറ ഉദ്ദേശം സാധനം 
ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല. ശാസ്ര്രവിദശ്ധന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയും 
അതില് ഉഠംപ്പെടുന്നു. ഓരോരുത്തനെ അവനവന്െറ വി 
ഷയത്തിലേക്കു പ്രോത്സാഹിപ്പ്ിക്കണം. ഇങ്ങിനെ എല്ലാവ 
രേയും നന്നാക്കിയാല് അതുതന്നെയാണു രാജ്ൃത്തുമ്ള വലു 
തായ ധനം. ി 

പ്രവൃത്തിക്കാരെ ഒരുവക മൃഗങ്ങളുടെമാതിരി നോക്കി 
യാല്, ഇന്ത്യാരാജ്യവും മൃഗസ്ഥിതിയിലിരിക്കും. 

വ്യ വ്വയസായദോഷം. 

ഒരുകാലത്ത് വളരെ ബുഭ്ധിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന യൂറോ 
ല് പ്രവൃത്തിക്കാക്ക ഇപ്പ്യോഠം വലിയ അവസ്ഥയാണ്. 
സിററവ്, ബീയര്, സിനിമ, വയര്ലസ്സ് , മോട്ടാര്സഞ്ചാരം 
എന്നിങ്ങനെ പലതും ക്രടാതെ അവക്ക ഇപ്പ്യോം ജീവി 
കാന് വയ്യയാതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ അവസ്ഥയില് 
കഴിയാന്തക്കവണ്ണും ശമ്പളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴം അവര് 
ലഹളയ്യ്ച പുറപ്പെടുന്നു. ബീയര്കുടിക്കുന്നവന്, ബ്രാണ്ടികടി 
ക്ഷവാനായിട്ടു അവന്നു അധികം ശമ്പളം വേണമെന്നു പറ 
യുന്നു. ഇങ്ങിനെ പലേ ബഹളങ്ങളും യൂറോപ്പിനെ ബാധി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം വ്യവസായത്തിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോഠം ഇ 
തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രവൃത്തിക്കാരെ നല്ല നടവടി 
കറം ശിം ചം ചീത്തയാക്കിയ മകന് അമ്ല 
നെ ഉപ്ദ്രവിക്കുമെന്ന തരത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക. മത 
സംബന്ധമായി പുരാണഖാളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപദേശി 
ച്ചാല് നമ്മുടെ ജനങ്ങറം൭ വേഗം മനസ്സിലാകും. എന്തെ 
ന്നാല് എത്ര ദരിദ്രനും ഇന്ത്യയില് മതവിശ്വാസമുണ്ടു് . 

മേല്പറഞ്ഞവ എത്രയോ ഗെരരവമേറിയ വിഷയങ്ങ 
ളാണ്ട് . മേല്പ്പുറഞ്ഞകായ്യങ്ങളില് ശ്രഭ്ധവെച്ചാല്. സ്വ 

. ലും കഴിച്ചെടുക്കുന്നതൊ, മോട്ടോര്കാര്ഉണ്ടാക്കുന്നതോ, എ 
ത്രയോ എളുപ്പുമാണ്ട് . വ്യവസായങ്ങഥം എത്രതരത്തിലാ 
അുള്ളതെന്നു കണക്കില്ല. ഇന്ന വ്യവസായമേ ഇന്ന ദിക്കില് 
നന്നാകയുള്ളു എന്നില്ലതാനു. 

ഇരുമ്പു ഉരുക്കുക, വാക്ദക എന്ന വിഷയങ്ങം മാത്രം: 
പറഠിച്ചതുകൊണ്ടു ഇരുമ്പയവ്യവസായം നടക്കയില്ല. ഇരുമ്ധി 
നെപ്പുററി നാം പഠിക്കുന്നത്രതന്നെ മനുഷ്യനെപ്പുററി പഠി 
ക്കേണം-- അതായതു് വ്യവസായനേതാക്കന്മാര് മനുഷ്യനെ 
കരുതാതെ സാധനത്തെമാത്രം നോക്കി പണിനടത്തിയാല് 
അപകടമുണ്ട്. ബോംബേയിലും മറവം പ്രവൃത്തിക്കാരെ 
തോന്നിയ വഴിക്കു വിട്ടതുകൊണ്ടു, അവര് ഡംഘ്വമായി എ 
തരയോലക്ഷംപേര് ഒരേസമയത്ത് പ്രവൃത്തി നിത്തി കലശ 
ലായ നഷ്ടങ്ങഠം വരുത്തുന്നു. യന്ത്രതാ0ംഒ ശരിയായി എണ്ണ 
കൊടുത്തതു കൊണ്ടു യന്ത്രം നടക്കയില്ല. പ്രവൃത്തിക്കാക്ും 
എണ്ണ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സ്വാത്ഥത്തിന്നു അവരെ 
ക്കൊണ്ടു പണിയെടുപ്പിക്കുക എന്നു വരരുത്. പണി ഇരു 
വരുംടയും ക്ഷേമത്തിന്നാണെന്നു തോന്നണം. 

മേലെഴ്ുതിയ രീതിയില് നാം വ്ൃയവസായത്തിന്നു പുറ 
പ്പെട്ടാരമാത്രമേ നമുക്കു വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകയുള്ള. 
എന്നാണ് എന്നിക്കു ഇന്ത്യയിലും, ന്മൂറോപ്പ്ിലും മറവും അനു 
ഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില്നിന്നു തോന്നുന്നതു്. 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത. 

യ്യു 
ര് $ 

ആ...ആ... ആ... ൭.൭... ഇ. 

(/ അതുതാന,മലം, വരദം, സഖദം. 
൭... ൭.൭... ൭... ൭... ൮. യ... ആ... ൭.൭... 

(ബോധേശ്വ൪.) 

(തോടകവൃത്താനുകരണം..) 

അമൃതക്കൊടിയേ, കരുണക്കടലേ 

നവതേനൊഴുകും ഹ്ൃദയത്തണലേ! 

മന്താര,ഴലാലുഴംലുന്നയിതേ 

കനിവിന്നുറവേ നിനവി൯തെളിവേ, 

ഇന്ദിവി,ന്നമല,പ്പൊരുളാ;ണിവനെ- 

ന്നനുവാസര,മോത്തതുനഠംകുക തേ! 

ജനതാ,മനതാ,രനുവേലയ,മറി_ 

ഞ്ഞനുക്രലത,വിട്ടതി,ലെന്തുസുഖം. 

ശ്രീമാന് ബോധേശ്വര്. 

ഭവനേ,കുവിതാ, കമനീം, കമിത- 

ന്നുവിനാശ,സുഖം തരു,മോമനനീ! 

ഭവതിക്കഫിതം വരുവാനിടയെ. 

ന്തവിതക്ഷസുഖംതം,മാത്മസഖീ! 

പലരും പലതും പറയുന്നവരാം 

മലരവാടിയിലെപ്പുനിനീ൪സുമമേ! 

ചലനം മതിയെ൯ സതി സാഹിതി നി൯ 

ചലനേക്ഷണമെ൯ ഹൃദി മഞ് ജുളമാം 

ഫലപൃഷ്ടലതാതരുജാലമല- 

ഞ്ഞൊലിചേച്്തുലം കുളുര്മാരുതനാല് 

കയില്വ്ൃന്മമിതാ മുദദമാന്തളിര്തി- 

ന്നയിതേ നിനദം തുടരൂ മധുരം 

ചെവതാരമിതാ പലതും പൊഴിവു 

മലര്ജാലമതാ്ക്കിലസു നിതരാം 

കുളൂ൪കാററവയെത്തഴുകിക്കഴിവു 

ഇളമാന്മിഴിനി൯ പ്രണയം പൃലരാന്ം 

ധനമോ മഹിതം വിഫിതാശയമോ 

വിനയാം മഹിതന്നനുമോദനമോ! 

 ജനസേവനമോ വനരേദദനമോ 

വനിതാമണിനിന്നഭിലാഷമെതോര് 

അരുണോദയമായ് കരുണത്തളിരേ 

അരുടനാദയമായ് ഉണരെന്നമലേ! 

പ്രണയവ്പുകലിന്നൊളിയിങ്ങഖിലം 

പ്രണവാമൃതമാഡ്ക്തൊലിയുന്നതുലം 

ഘന്ദവേണികളാം തരുണീമണിമാര്൪ 

കനിവാന്നിവനോടനുതാപമെഴാം. 

ശ്ലണഭംഗുരമാം സുഖഭസംന്യസിത- 

തൃണമമയഖിലം നി 

ഗുണമില്ലിവയെന്നുരചെയ്ത്ുഴലാം 

രവിദേവകരം പരിപാവനമായ 

കുവിതാമഷിയോടെഴുതാ൯ വരവായ് 

പുതുചോപ്പുണിയാം ഉടയാടവിതു- 

ത്തതിശോഭയെഴും പുലര്വേളയിലായ് 

സരളേ വരുകെ൯ സവിധേ സദയം 

വിഹിതാവിഹിതം നിനയാതമലേ! 

പ്രണയത്തരു നീ, പ്രണവത്തളിര് നീ, 

മണമൊത്തൊരു നല് മലരി൯കുടവും.. 

അരുണപ്രഭ നീ, കരുണക്കളിര് നീ, 

തരുഞത്വമെഴുന്നനുരാഗമത്ും 

അണയേണ്ടവറംനീ അണിയേണ്ടവറംനീ 

ഗുണമേകിടടമെ൯ മഹറിതേ വരിക; 

അതിനശ്വരമാം മണലില് കഴല്ചു- 

ടടതിദുഭഖിതമായ' കഴിയുന്നിവനില് 

സതിസരഹ്ൃദമേ! തരു! ചുംബനമൊം- 

ന്നതു.താനമലം വരദം സുഖദം !! 

& സംന്പസിത--൩ ന്യാസം എന്ന അത്വഥത്തില് പ്രയോശിച്ചിരിക്കയാണു .- 



7 . യു 
എം പന്പ് 

പ്പ ടം ് പ്് സു . 

0.1൦ 0 കൃച്ക് ഇപ, 4 പ പിള്ള 
164 പിരപ്പ ന്് നം 

മു റി ന് സ് യ ലു ക 

നി) 

മദ്യം രാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി; 

൭ ത ക യം പത. ത. വ. വാം. വാ ടാ വ അ വ. പ വാ ക കം യ. ക ക മ ക്ക ക കം ടാ ത ക ചത. ജാ ച പാം മ പ ത്ത ക ക ചം 

മുദ്രണം ആഥവാ അച്ചടിവേല. 

(സീ, ഉണ്ണി (321 ണലട നിസ.) 

നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും വിചാരങ്ങളും നമുക്കു ദുഷ്ഠിപ 
ഥത്തില് കൊണ്ടുവരുവാനാണു എഴുത്തു നമ്മെ സഹായി 
ക്ഷന്നത്ുള് . .നമ്മുടെ പൃവീകന്മാര് ഈ കൃത്യം എല്ലാം നിവ 
ഫിച്ചിരുന്നതു മരത്തിന്മേലും കല്ലിന്മേലും കൊത്തിയാണ്'. 
കാലാന്തരേണ ഈ സസ്പ്യദായം മാറി ചെമ്പുപലകമേലും 
ഓലയില്പം ഹ്ലഴുതുവാ൯ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിലള്ള. മിക്ക 
ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചെമ്പുതകിടുകളിന്മേലോം ഓലകളിലോ എഴു 
തപ്പെട്ടിട്ടുളളവയാണട് . യൂറോപ്പ മുതലായ രാജ്യ.ങളിലെ 
പഴയകാലത്തെ ദ്ീഴുത്തുപണ്ിയും ഇപ്രകാരം തന്നെയായി 

ി 
ി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ത്ത്ിന്നു 
105. കൊല്ലം മുമ്പ ചീനക്കാര്, 

ട്സായിലുണ് (ഡി 1/0) എ 
ന്൯ ഗ്രാമത്തില് ആദ്യമായി കട 
ലാസുണ്ടാക്കിയതായി തെളിവു 
ണ്ട്. ചൈനയെ തുടന്ന തൂക്കി 
യിലും പിന്നീടു ജാപ്പ്യാനിലും കുട 

ലാസ്സണ്ടാക്കാന് തുടങ്ങി. ഏഷ്യ 
“ യില്ന്ിന്നും, കാലക്രമത്തില് 
ഈ വിദ്യ പരന്നു പിടിച്ചതു ആ 
ഫ്രിക്കയിലെ ഉത്തരരാജ്യങ്ങളി 
ലാണ് . യൂറോപ്പില് ആദ്യമായി 
കടലാസുണ്ടാക്കിയതു ക്രിസ്ത്വബ്ദം 
11 50-ംമാണ്ടു ക്ലാട്ടിവ (ജയ) 
എന്ന യാത ണ്ണ. ഇംഗ്ലാ 
ണ്ടില് ഈ വ്യവസായം [92 
ലേ ആരംഭിക്കുക ഉണ്ടായുള്ള. 
യൂറോപ്പിലെ പൃവീകന്മാര്, അ 
വര് ആദ്യം എഴുതുവാ൯ ഉപ 
യോഗിച്ചിരുന്ന സാമഗ്രികഠം മ 
ത്തി കടലാസില് 
എഴുതുവാന് തുടങ്ങി, ഇപ്പുകാരം തിക്കൊണ്ടിരി 
കടലാസില് എറഴുിതികെ 
ക്കുന്ന കാലത്താണു അച്ചടിവേല 
കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതു്. ക്രിസ്തൂമത 
പ്രചരണത്തിലേക്കുള്ള ആന്തര 
മായ ആഗ്രഹം ഒന്നുമാത്രമായിരുന്നു അച്ചടിവേല ക 
ണ്ടുപിടിക്കുവാ൯ - ഉണ്ടായ പ്രധാന കാരണം. അതിനു 
മുന്പു സകല വേദപസ്തകങ്ങളും കൈകൊണ്ടു എഴുതുക 

' യായിരുന്നു പതിവു്. അങനെ എഴുതിയിട്ടുളള വളരെ 
പുസ്തകങ്കറം ഇപ്പോഴും പല പുരാതന ഗ്രന്ഥശാലകളിലും 
കാണ്മാനുണ്ടട് . ഇന്നു അച്ചുക്രടങ്ങറം നാട്ടിലെല്ലാം നിറ 

. ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്നാകട്ടെ വേദപുസ്തകങ്ങഠം എഴുതിക്കൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന ആഫീസുകളും വളരെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
കത്തോലിക്കു ക്ലോസ്റ്റ൪കളിലെ പ്രധാന വേല അതുതന്നെ 
യായിരുന്നു. ൽ ത്തിലും വിഭിന്നരീതിയിലും എഴു 
തുധാ൯ മിക്ക പുരോഹിതന്മാരും പഠിച്ചിരുന്നു. എഴു 
ത്തിനെറ ഭംഗിയുംമറവം നോക്കിയായിരുന്നു ഗ്രന്ഥത്തിനെറ 
വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു് . [ 

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1440-ന്നും 1450-ന്നും മദ്ധ്യേ ജമ്മനി 
യിലെ മെയിന്ഡ് (൫പി൩൪) എന്ന പട്ടണത്തില് യോഹാ 
ന്ന്്സ്ഗുട്ടന്ബന്ലസറ് (നടേ 3:00 13) എന്ന 
ഒരു ജമ്മ൯കാരനാണു അച്ചടിവേല ആദ്യമായി കണ്ടുപിടി 
ച്ചത്. ഒ്നാമതു' അച്ചുക്രടം സ്ഥാപിച്ചതു .1462-ാം 
കൊല്ലത്തിലാണട് . 15-0൦ ന്തൂറഠാണ്ടിന്െറ അവസാന 
ത്തില് ഈ വിദ ഇം ണ്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതു 

എന്നാല്, അച്ചടിവേല 

ശ്രീമംള് സി. കത്്റി. 

ഡബ്ളിയു. കാഷ്ണ് ററണ് (020) എന്ന മഹാനായ, 
രുന്നു. ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചതു ഒരു ബൈബിറഠം പുസ്തക: 
മായിരുന്നു വത്രെ. ഇതിന്നുഗേഷം സകല വേദപുസ്തക 
അളും അച്ചടിക്കുവാന് തുടങ്ങി. എന്നാല് അച്ചടിയന്ത്രം. 
അന്നു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഠം ണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയും അച്ചു, 
്രടെങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും തമ്മില് താരതമ്യ 
പ്പെടുത്തുമ്പോറം കാണുന്ന അന്തരം വിസ്തയജനകമാണ്.. 
അന്നു അക്ഷരങ്ങഠം (17% ഉട) കൈകൊണ്ടു എത്രയോ. 

 പ്രയാസപ്പെട്ടാണു വാത്തിരുന്നതുള് . എന്നാല് ഇപ്പ്യോഠം 
എളുപ്പത്തിചും, അശേഷം പ്രയാസംക്രടാതെയും പ്ല തര. 
ത്തിലുള്ള അക്ഷരനിമ്മാണയന്ത്രങ്ങം സുലഭമായി കഴി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വത്തമാനക്കട 
ലാസ്സകളും മറവം അച്ചടിക്കുന്ന 
കാര്യത്തില് ഓരോ അക്ഷരങ്ങ 
ഉം എടുത്തു നിരത്തുകയാണെ: 
ത്രില് അതു ഒരു പാഴുവേലയായി 
രിരുന്നതാണല്ലോ. എന്നാല് 
ടൈപ്പുറൈററര്൪ യന്ത്രത്തിനെറ 
മാതിരിയില് “ലിനോടൈപ്പ്ീയ 
നത്രം വളരെ വേഗത്തില് ടൈ 
നിരത്തുന്നതിന്നു മറവ൮ം സഹാ: 
യിക്കുന്നു. ഉട്ട൯ബശ്ലു് കണ്ടുപി 

.ടിച്ച അച്ചടിയന്ത്രം മരംകൊണ്ടു. 
പിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവിധം പ്ര 
ത്യേക, യന്ത്രമായിരുന്നു. ടൈപ്പു 
കളര് മഷിപപരട്ടിയിരുന്നതും. 
ഉരുണ്ട രണ്ടു സാധനങ്ങളിന്മേല് 
മഷി അരച്ചിട്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇ 

 പ്പോഴുകുള ഗംഭീരങ്ങളായ അച്ചടി 
 യന്ത്രങ്ങഠം തന്നത്താന് മഷി പു 

രട്ടുന്നതും കുടലാസ്സ്റുകഠം പരസ 

ഫായം ക്രടാതെ എടുത്തുവ 
ശരിയയ്ഛഅച്ചടിനുടത്തി തിരിയെ 
അവയെമടക്കി പുറത്തു അട്ടിയാ. 
ക്കി വെക്കുന്നവയുമാണ് . 

അച്ഛടിവേലയേ സംബ 
ന്ധിച്ച യൂറോപ്പില് വന്നിട്ടുള്ള 

പരിഷ്ക്ാരങ്ങം വിരിക്കുക സുസാധമല്ല. ഇന്ഡ്യയി 
ലുള്ള പ്രസ്സുകളുടെ സ്ഥിതിയാലോചിക്കുമ്പോംം അവയും, 
സ്മൂറോപ്പ്ിലുള്ള പ്രസ്സുകളോടടുക്കുവാ൯ എത്രകാലം പിടിയ്മുഛ. 
മെന്നു ആലോലിക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു വിയഡ്ത്രീത്വമായി. 
ട്ടാണു തല്ല്ലാലം തോന്നുന്നതു്. ഇന്നും ഈ വില്ലയില്. 
നാം ശൈശാ സ്ഥിതിയില് മാത്രമേ എത്തിച്ചേര്ന്നിട്ടുള്ള.. 
അച്ഛടിയെ സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാണെങ്കില് ഇന്നു. 
ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളേയും അതിശയിച്ചു, 
നില്ക്കുന്നതു ജമ്മനിയാണെന്നുളകൂതിന്നു സംശയമില്ല. ഈ 
പ്രശസ്തവിദ്യഴ്യഛ, അവിടെ ഒരു നിലയും വിലയും ഉണ്ടു്. 
മുദ്രണവദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു ജമ്മനിയില് വളരെ കാളേജുകളും. 
സ് ശ്രളുകളും ഉണ്ട്. മുദ്രണവിദ്യയില് ചെവ്ഡ്റുത്തില് 
തന്നെ വാസനയുള്ള കുട്ടികളെ ഈ കോളേജുകളിലും മറവം. 
പരിശീലിപ്പിക്കുക പതിവാകുന്നു. ഈ രാജ്യത്തു നടക്കുന്ന 
അച്ചുക്രൂടങ്ങഠം കണ്ടാല് മിക്കപേരും ഇതില് എന്താണു 
ഇത്ര പഠിക്കുവാന് ഉള്ളതെന്നു ചോദിക്കുവാന് ന്യായമുണ്ട്. 
എന്നാല് അച്ഛടിവേലയെ്പുററി ഒരു പൂഴ്ണ്ണ്ണുമായ പരി 
ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കില് വളരെക്കാലം പഠിക്കവാനുണ്ടട്. 
നമ്മുടെ പ്രുസ്സുകാ൪ സാധാരണ ചെയ്തുവരുന്നതു മററള്ള 
വരെ അനുകരിക്കുക മാത്രമാകുന്നു. നമ്മുടെ നാട൯ പ്രസ്സ 

5 എ അആ്ല നം എസ്ര 
വം എ 

ക" 



മലയാളരാപ്യം വിശേഷാല്പ്രതം 

.കാക്ദ മനോധമ്മത്തോടുക്രടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി 
കാതുകകരമായ വിധത്തില് ചെയ്യുവാന് സാധിക്കയില്ല. 
പ്രലവള്്്ങ്ങളില് അച്ചടിക്കുമ്പോഠം ചില പ്രത്യേക തത്വ 
ങ്ങം ആലോചിക്കുവാനുണ്ടട് . നമ്മുടെ പ്രസ്സകാക്ക എ 
ങ്ങിനെഎകമ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിറത്തില് അടിക്കേണമെ 
ന്നല്ലാതെ പ്രസ്തരത വള്സ്ുഘഠംതമ്മില് വല്ല ചേച്ചയുമുണ്ടോ 
എന്ന നോട്ടംതന്നെയില്ല. ഏതെങ്കിലും രണ്ടു നിറത്തില് 
അച്ചടിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. പ്രസ്തുത നിഠങ്ങം തമ്മില് 
(ചേരുകയില്ലെകില് ആ അച്ചടി ആകഷകമംകുന്നതല്ലല്ലോ. 
ഇന്ഡ്യയാരാജ്യത്തു ഈ വിദയ പ്രാധാന്യം വരേണമെമ്കില് 
ഇതിന്നുവേണ്ടി കഠം ഉണ്ടാവണം. എന്നാല് മാത്രമേ 
ഇപ്രകാരമുള്ള അച്ഛുടിയെപ്പുററി പൊതുവില് പല സംഗ 
തികളും മനുസ്സിലാക്കുവാനും വിവരമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ക്രൂനത കാണുവാനും സാധിക്കയുള്ള. 

17--ംനൂററന്തിലെ യ്യൂറേപ്പിചെ ഒരു മുദ്രലേയം. 

അച്ചടിവേല പല തരത്തിലുമുണ്ട് . എന്നാല് മൂന്നു 

വിധം അച്ചടിലേലകളാണു . പ്രധാനുമായിട്ടുളളവ ഒന്നാമ 

ത്തേതു ടൈപ്പനിരത്തിയൊ ചിത്രങ്ങളുടെ ബ്ളോക്കു 

വച്ചോ അച്ചടിക്കുന്നതാണ് . ഇപ്രകാരമുള്ള അച്ചടിയാണു 
നമ്മുടെ രാജൃത്തി.ര് സാമാന്യം എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രചാര 
ത്തിലിരിക്കന്നതു് . ഈ വക അച്ചടിക്കാണു ഭയന്ന അച്ചടി 

(1440 02ല്ന്ധഘഥ) എന്നു പറയുക. 'ഇങ്ങിനെയുമുള 

അച്ചടിയില് വി വിധവണ്ണ്ങ്ങളോടുക്രടിയു്ള. കിത്രങ്ങഥം 

മൂന്നു ബ് ളോക്കകറം കൊണ്ടു (1൩൦01൦) അച്ചടിക്കുവാന് 
കഴിയുന്നതാണ്. മഞ്ഞ നിറത്തില് അടിക്കേണ്ട ബ്ളോക്കു 

മഞ്ഞ നിറത്തിലും, പുകപ്പുനിറത്തില് അടിക്കേണ്ട 

ബിളോക്ക ചുകപ്പു നിഠത്തിലും മഞ്ഞ അടിച്ചതിന്മേല് 

അടിച്ച് അതു്  ഉണങിക്കഴിഞ്ഞാല് നീല നിറത്തിലുള്ള. 

ബിളോക്ക നീല നിറത്തില് അടിച്ചാല് ചിത്രത്തിലുള്ള 

എല്ലാ വിധ വണ്ണുദളും കിട്ടുന്നതാണ് . പ്രകൃതിയില് 

നാം പലേ നിറം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഞ്ഞ, ചുകപ്പും 

നീല ഈ നിറങ്ങം ക്രട്ടിച്ചേക്കന്നതുകൊണ്ടാണു മറവുള്ള 

നിറങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു നാം പ്രത്യേകമായും അറി 

യേണ്ടതാണ് . മഞ്ഞയും നീലയും ചേത്താല് പച്ച നിറ 

മായി. ചുകപ്പും നീലയും ചേത്താല് ഈത (ബ്ഠ1ങ) നിറ 

മായി. മഞ്ഞയും ചുകപ്പം ചേത്താല് ഓറഞ്ച് നിറമായി. 

ഇങ്ങനെ ഓരോ നിറവും പ്രത്യേകം നോക്കുന്നതായാല് 

മഞ്ഞ, ചുകപ്പു, നീല എന്നീ നിറം ചേന്നിട്ടാണ്് 
എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ 

ഞര. മൂന്ന ബ്ളോക്ക ളും അടിക്കുവാനുള്ള ചിത്രത്തില് 

മഞ്ഞ നിറമുളളതെല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊണ്ടു അരിച്ചെ 

ട്ടുക്കുകയാണ് . അതേപ്രകാരം ചുകപ്പും നിലയും അരിച്ച 

ടുക്ണെം. ഉയന്റ അച്ചടിയില് വിവിധവ്്്ങ്ങളുള്ള ചിത 

അം വളരെ മിനുസമുള്ള കടലാസില് (4൧൬൧ ഥപ്യാണ) മാത്ര 

മേ അടിക്കുവാന് കഴികയുള്ള- നാം സാധാരണ വായി 
ക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും മറവം ഉയന്ന അച്ചടി 

യില് പെട്ടവയാണ് . രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പില് പെട്ടതാണു 
നിരപ്പില് ഉള്ള അച്ചടി. (1൭% 2മ്നിഘു) ലിത്തൊഗ്രാ 
ഫി (൩൭൦ സ്ലോ) എന്നു പറയുന്നതും. ഓഫ്'സൊവ 

(ഥീ) എന്നു പറയുന്നതും ഇതുതന്നെയാണു . ഇതില് 

ഉയന്ന അടിയില് മൂന്നു നിറം കൊണ്ടു അച്ചടിച്ച ചിത്ര. 
ഒം അത്േതേവിധത്തില് കൊണ്ടുവരണമെമില് എട്ടും: 
പത്തും നിറം അടിച്ചാല് മാത്രമേ സാധിക്കയുടഒ. എന്നാല് 
ഇതു' ഏതുതരം കടലാസിന്മേലും അടിക്കുവാ൯ കഴിയും. 
ടിന്നിന്മേല് അച്ചടിച്ചു കാണുന്നതെല്ലാം ലീത്തൊപ്പിണ്ടി 
ങ് ചെയ്തിട്ടുളളതാണ്'. നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണയായി 
കണ്ടുവരുന്ന ജമ്മന്ചിത്രങ്ങളും, കലണ്ടവകളും, രവിവമ്മ 
ചിത്രങ്ങളും തടിച്ച കടലാസുകളില് ലിത്തൊപ്പിണ്ടിങ്ങു 
ചെയ്തു അതിന്മേല് വാരനീഷ് ഇടുന്നതാകുന്നു. വാര്൪നീഷ് 
ഇടുന്നതു കൊണ്ടാണ്” അവയ്യൂച്ഛ മിനുസം കാണുന്നത് * 
ലിത്തൊപ്രിണ്ടിരദാണു ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതു്. 
ആഫ് സെററ് പ്രിണ്ടിങ്ങു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു വളരെ കാലമാ 
യിട്ടില്ല. ലിത്തൊപ്രിണ്ടിങ്ങു ലിത്തൊകല്പിന്മേല് വരച്ചോ 
കല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പ്പെയിററിനന്െറ മാതിരിയാക്കി 
ഫോട്ടോ എടുത്തൊ ട്രാന്സ് ഫഥറിങ്ങ് ചിത്രം വേറൊരു കുട 
ലാസ്സിലേക്കു മാറവന്ന മാതിരി കല്പിന്മേലേക്കു മാററിയാഖര് 
ആദ്യം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതു് . ഒന്നാമതായി കല്ല വള 
രെ മിനുസവും സമനിരപ്പുളളതുമാക്കണം. കല്ലിന്മേല് വര 
യ്യചഛന്നതും മറവം ലിത്തൊ മഷികൊണ്ടായിരിക്കും. ആഅങി 
നെ വരച്ചതിന്നുശേഷം ഒരുവിധം മരുന്നു. തേച്ചു അടിക്കേ 
ണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയില് ആക്കുന്നു. ഓഫ് സെററ്പ്രിണ്ടിങ്ങു 
ഏകദേശം ലിത്തൊപ്പിണ്ടിങ്ങിനു അനുസരിച്ചു തന്നെയാ 

ഞൂ നടത്തുന്നതു് . ഇതിന്െറ യന്ത്രത്തിനു ൩ സിലണ്ടവ൨ 
കറം ഉണ്ട്. ഒന്നിന്മേല് തുത്തനാകുപ്പുലകകൊണ്ടു അടി 
കദവാനുമ്ളതു ലിത്തൊകല്ലിന്മേല് ഏതു വിധമാണോ ചെ 
യ്ക്ൃതു അപ്രകാരം ചെയ്ത തെയ്യാറാക്കും. രണ്ടാമത്തെ സില 
ണ്ട൪ റബ്ദര്കൊണ്ടു മൂടിയതായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേതു കട 
ലാസ്' അച്ചടിച്ചു എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സിങ്ക് പലക 
യുള്ള സിലണ്ടര് തിരിഞ്ഞു മഷി പുരട്ടി റബ്ബറള്ള സിലണ്ട 
രിമ്മേലേക്കു പകത്തുകയും റബ്ബര് സിചണ്ടറിന്മേല് വീണ 
അച്ചടി മൂന്നാമത്തെ സിലണ്ടറിലുള്ള കടലാസിലേക്ക വരു. 
ത്തുകയും ചെയും. സാധാരണ കാണാറുള്ള സിനിമയുടെ 
ചിത്രമുള്ള പോസ്റ്ററെഴ് സും മറവം ഇര. വിധം അടിക്കുന്നതാ 
ണര്. ന്നിരപ്പ്റില് അടിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ജോലിയും ഉയന്റ 
അച്ഛടിയില് കാണുന്ന മാതിരി കടലാസില് കഴിഞ്ഞു 
കാണുകയോ പതിഞ്ഞു വല്ലാതെ അഭംഗിയായി കാണു 
കയോ ചെയ്യയില്ല. മൂന്നാമത്തേതു താഴ്ത്തി അടിക്കുന്ന 
(നം 2൧്നഇ) സമ്പ്യദായമാണ് . ഇതില് സാധാരണ 
ബ്ളോക്കുകളെല്ലാം ഉയന്ന നില്ക്കുന്നതിന്നുപകരം കഴി 
ച്ചാണു കാണുന്നത്. കടലാസില് അച്ചടി പൊങ്ങിക്കാ 
ണുന്നതും ( 13 ൩ാഠാടടിനള) കടലാസില് ബ് ളോള്ദ ചൂടുപിടി 
പ്പിച്ചു അടിക്കുന്നതും ഈ വിധത്തിലാണു”. 

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ്തുകളും അച്ചടി 
. ആവശ്യമുള്ളവരും വളരെയുണ്ടെദ്കിലും അതിനെപ്പുററി നല്ല 
. വണം ആലോചിക്കുന്നവര് വളരെ കുറയും. എങ്ങിനെ 
എങ്കിലും കുറെ ഒക്കെ വല്ലനിറത്തിലും അടിച്ചുകീട്ടണമെന്ന 
ല്ലാതെ അതു വൃത്തിയായും മനോഹരമായും ചെയ്യേണമെന്നു 
സിഭധാന്തിക്കുന്നവരില്ല. അച്ചടി നന്നാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് 
ഒരോരുത്തരുടെ വ്യാപാരങ്ങളും മറവും നന്നാവുന്നതു' എന്നു 
അറിയുന്നവര് ചുരുങ്ങും. . പരസ്യങ്ങഠം അച്ചടിക്കുന്നതും 
മറവും നുന്നാവാഞ്ഞാല് അതു വായിക്കുവാ൯തന്നെ പൊതു 
വില് ആക്ടും തോന്നുകയില്ല. ഇപ്പ്യോം വത്തമാനക്കടലാ 
സുകഠം കേരളരാജ്യത്തില് എത്രയുണ്ടു'. എന്നാല് കുറേ 
കടലാസുകഠം മാത്രമേ വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും അടിക്കു 
ന്നുള്ള. അച്ചടിയില് വൃത്തിയും ഭംഗിയും ഇല്പെയ്ില് എത്ര 
യോഗ്യന്മാരായ ലേഖകന്മാര് എഴുതിയാലും ജനഅറം൭ 
വായിക്കുവാന് ഒരു ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാവുകയില്ല.  അതുപ്ര. 
കാരംതന്നെയാണു പുസ്തകങ്ങം അച്ചടിക്കുന്നതും. യൂറോ 
പ്പിലും മറവം അച്ചടിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങഥം അവയുടെ വിഷ 
യങ്ങഠം എത്രതന്നെ മോശമായാലും അവ വായിക്കു 
വാന് എടുക്കുമ്പോഠംതന്നെ ആക്കും ഒരു ഉത്സാഹമുണ്ടാകും. 
നമ്മുടെ രാജ്യത്താകട്ടെ ഏത്രയോ രസകരവും സാര്രൂയിഷ്ഠു 
വുമായ ചില പുസ്തകങ്ങഥം അച്ചടിയുടെ ദോഷത്താല് 
പ്രചാരമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. അച്ചടി: 
വേലയ്യ്ഛ പ്രാധാന്യവും പ്രചാരവും വരുത്തുവാന് എല്ലം. 

ച 



്ക്കോഴചം പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു പൊതുവില് ജന 
ളുടെയും എല്ലാ ഗവമ്മെന്വകളുടെയും ചുമതലയായിരി 
ക്കണം. ലോകത്തിലുള്ള പല വ്യവസായങ്ങളെപ്പുററിയും 
ആലോചിക്കുന്ന പക്ഷം ഉത്തമമായ ഒരു ആദര്ശമാണ് 
അച്ചടിവേല എന്നു തെളിയുന്നതാണ് .' കവികളും, പത്രാ 
ധിപന്മാതം, ലേഖകന്മാരുമെല്ലാം . അച്ചടിവേലക്കാരെ 
സവ്ഥഥാ ആശ്രയിച്ചുനില്ലയന്നു. അമേരിക്കക്കാരനായ റോ 
ബ൪ട്ടു' എച്ച്. ഡേവിഡ് അച്ചടിയെപ്പുററി ഇപ്രകാരം 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 

ഒരഭൂമിയായ അച്ചയില്നിന്നും ജനിച്ച അച്ചടിയന്ത്രമാ 
കുന്നു ഞാന്. എനെറ ഹൃദയം ഉരുക്കകൊണ്ടും, എന്റെറ 
അവയവങ്ങഠം ഇരുമ്പുകൊണ്ടും, എനെറവിരലുകഠം പിച്ച 
കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ഞാന് ലോകത്തിലെ 
സംഗീതങ്ങം പാടുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങറം 
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സകല കാലങ്ങളിലെയും വൃത്താന്തങ്ങഥം 
വിശദപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാന് ഇന്നത്തെ ശബ്ദവും നാളത്തെ 

സന്ദേശവും ആകുന്നു. ഞാന് കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളെപ്പുററി 
ന്ദിവിചാരം ഉണ്ടാക്കിത്തീക്കന്നു. ഭാറികാര്യങ്ങം എന്തെ 
ന്നു ചുഴിഞ്ഞുനോക്കുന്നു. ഞാന് സമാധാനത്തിനെറയും 
യുദ്ധത്തിന്െറയും 
ഞാന് എല്ലാ രാജ്യൃക്കാരുടെയും നാഡി പിടിച്ചുനോക്കുന്നു. 
ഞാന് ധൈധയ്യശാലികഠം പൂവാധികം ധൈര്യമുള്ള പ്രവൃ 
ത്തികറം ചെയ്താ൯ ഇടയാക്കിത്തീക്കന്നു. ഞാന് അദ്ധരാ 
ത്രിക്കുക്രടി പ്രവൃത്തിഎടുക്കുന്നവനെ ആവനെറ പ്രവൃത്തി 
യില്നിന്നും വിരമിക്കുവാ൯ ഇടയാക്കി തലയുയത്തി നോക്കു 
വാനും ശാശ്വതമായ സമാധാനം സധൈയ്യം തേടുവാനും 
അവന്നു ആവേശമുണ്ടാക്കി്തീക്കന്നു. ഞൊന്സംസാരിക്കാ൯ 

കഥകളെല്ലാം ഒന്നുപോലെ പറയുന്നു. 

0-൮ ്ംപ്പ 

ച്് 1 

മലയാളരാജും വിശേഷാല്പ്രതി 

തുടങ്ങുമ്പോഠം അസംഖ്യം ജനം എന്െറ സ്വരത്തില് ശ്രദ്ധ 
വെയ്യുച്ചുന്നു. സാഷ്ണണ്കാരനും, ലത്തീ൯കാരനും, കശട്ട 
ക്കാരനും ഫണ്, ഗ്ര്ാവ്വ്, ഹിന്തുഎന്നിവരെല്ലാവരും എന്നെ 
നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാന് ലോകവൃത്താന്ത 
ത്തിനറെറ ശക്തിമത്തായ ഒരു കാഹളമാകുന്നു. മണിക്രവ 
തോവം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളെയും വ്ൃയസനങ്ങളെയും 

ഞാന് വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഞാന് വിഡ്ല്രികളുടെ മനസ്സിനെ 
നല്ല ആശയങ്ങംംകൊണ്ടട് ഉയത്ത്ുന്നു. വെളിച്ചവും അ 
റിവും ശക്തിയും ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. ഞാന് മനസ്സിന്െറ 
ഓരോ ആശാവേശങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മനുഷ്യസമു 
ദായം എത്തിച്ചേനിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥിതികളുടെ രേഖയാ 
കുന്നു ഞാന്. സുയ്യാസ്തമനസമയത്തും, നട്ടുച്ചയ്യുംം, സൂയ്യ്യോ 
ഭയത്തിലും ഐശ്വയ്യത്തിന്െറ പ്രുകാശത്തില്ക്രടിയും, 
ദാരിദ്ര്യത്തിന്െറ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തില്ക്രടിയും മെഴുകുതി 
രിയുടെ പ്രകാശംപോലെ എനെറ ശിശു നിങ്ങളുടെ അട 
ക്കലേയ്മക്ഛവരുന്നു. ഞാനാകുന്നു ലോകത്തിന്െറ ചിരിയും 
ബാഷ്ട്രവും. സവവനസ്തുക്കളം അധഃപതിച്ചുപോയാലും 
ഞാന് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല; ഞാനാകുന്നു അച്ചടി 
യന്ത്രം. വി 

മേലദ്ധാരിച്ചു യഥാത്ഥതത്വങ്ങം ആലോചിക്കു 
മ്പോം അച്ചുടിവേലക്കാര് ലോകത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം 
ഉതകുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കു അറിയാവുന്നതാണ്... നമ്മുടെ 
ഇന്ത്യാരാജ്യത്ത് അച്ചടിവേലക്കാക്ക വലിയ പേരും പെരു 
മയും ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാല് യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എന്നീ 
ഭൂഖണ്ഡത്കളില് മറെറല്പാ കരകൌശലവേലക്കാരെക്കാളും 
പ്രാധാന്പും നല്കിവരുന്നത് അച്ചടിവേലക്കാള്്കകുന്നു. 

പ്പോഴും വില്ല്യാ൯ തയ്യാര. 

ടം താ. അം പാ. ത ത ത കം ത്ത ഞ്ഞ പ 

ഇംശ്ലീഷഓഷധങ്ങളും ശീമമദ്യങ്ങളും. 
ഐ ി 

ഇംഗ്ലൂണ്ടു , അമ്മേരിക്ക, ജര്മ്മനി മുതലായ പാശ്ചാത്ൃയരാജ്യങ്ങളില് നിന്നും നേ 
രിട്ട വരുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരാ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഷധങ്ങ0ം മിതമായ വിലയ്ക്ക് എ 

ധ്യാ കനി: 

സ്റ്. 13. കച്ചവടക്കാക്കും, ഡാകീട൪മാക്കും തോട്ടക്കാക്കും പ്രത്യേകനിരക്ക് . 

2.9. ആലപ്പ്ഴ. 

(0) 
ഴ് 

ദിവ്യ കടുംബ ഓഷധങ്ങറം. 

ജീവരക്ഷണി. സവരോഗഹരമായതും സ്രദാ 
കൈവിശം ഇരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിശേഷ ഒരഷ 

ധം. അകത്തേക്കും പുറമേയും ഉപയോഗിക്കാം. 
കുപ്പി ൧-ന്നു ക ൧-൧0-൦0. 

ദ്രന്നാശകം. അരക്കടി, പുഴക്കി, ചുണങ്ങു 

മുതലായ വ്യാധികഠംക്കു വിശേഷം. ം 

കുപ്പ്റി ൧ ന്നു അണ ര്. 

രോമസംഹാരി. യാതൊരു ഉപദ്രവവും ക്ര 

ടാതെ രോമങ്ങളെ നീക്കും. കുപ്പി ൧-൯ അണ ര്. 

വി. പി. ചിലവു ൪ കുപ്പ്റികംവരെ അണ ൭ 

പുറമെ. വലിയ ഒരഷധധപ്പൂട്ടിക ആവശ്യൃക്കാക്ക് 

ഇനാം. ജീചരക്ഷണി ഓഷധശാല. 

തൃശ്ശൂര്, (കൊച്ചി) തെ൯ ഇന്ത്യാ. 

ആ. യ... ൮.൭. ൭.൮... ൬.൬... ൭... ൮.൮... ൬... യ. 
൭.൭... ൭.൭. ൭.൭... ൭... ആ ആ... ൭.൭... ആ... 

ടട ടട 

11൦ 131ഡഴനബ്നമ 0ല്ന്്നള "77ഠനിടെ., 
ഡെ 13കമക,-൧.1.1:011:17. 

ചി ഒം & [൦1 77ംിടെ ലാ ഗേ (ച്ചി & 17 

| 10 
11401151 & 1൧.൧൧. 0, 

ഭവനേ ന്ദ്രപ്രി൯റഠിംഗ് വക്ക്സ്, 
പുത്തനുങ്ങാടി,--ആലപ്പൂഴ 

ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ , മലയാളം ഈ ഭാഷക 
ളിലുള്ള എല്ലാത്തരം അച്ചടിജോലികളും, വൃളിം 
ഗ്, ബയന്റിംഗ്ല്' മുതലായ മറ൨ ജോലികളും വ 
ഉരെ മിതമായ ചാര്ജ്ജില് കൃത്യസമയത്തു ഭംഗി 
യായി ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്ട്. 

4. 9൦50൯ 81൧7, 
1210൩൦07. 

7 



അം 7” 1൦4 യ, ല് കടി. വ് ച അക്” ആ വ്യ. 
നന്നാ നാറ്റ് ര, ന്ത്ത്്ന 
ന ന്യിപി; 1 റ്റ് [ [ യ്യ് മു; 

റ് പുപ്ര ൽ ക് ഷം ര് ല് ്ഃ 

മലയമേരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

റ ക്; -- റ്ി 
ലാലാലാ ലു 

ശു 
റ. 

(൫൯. കഞ്ഞിരാമദ്വുതിയാര് ബി. ഏ. ബി. എത്.) 

മലബാര് കുടിയായ്മക്കായ്യും ഒരപൃര്വ്വഘട്ടത്തില് 

എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുതുടങ്ങീട്ടു കുറേ കാല 

വും ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നന്നുണ്ടായി ഘട്ടങ്ങം മിക്ക 

വാവം അന്നന്നു അപൃവങ്ങളായ്രിരുന്നു. ഇപ്പ്യോം ഉണ്ടായി 

പോലെ ഒരു ഫട്ടം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ 

നിലയില് ഈ ഘട്ടത്തിന്ന് ഒരു പുതുമയുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, 

മററ കാരണങ്ങളാലും ഇതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ഘട്ടമായിരി 

ക്കന്നുണ്ടട് . കുടിയായ് മക്കായയത്തിനു താല്ല്ഛാലികമായിട്ടെ 

തിലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാന് കഴി 
ഞ്ഞു ൮൦ കൊല്ലങ്ങളിലായി ഇപ്പ്യൊഴേ അവസരമായിട്ടുള്ള. 

അതാകുന്നു വിശേഷം. 

ഈ കായ്യത്തിന്െറ പരിതാപകരമായ ദീര്ഘചരിത്ര 

ത്തെ സംക്ഷേപിച്ചും അതില്നിന്നു പഠിപ്പാനുളള ചില 

പാഠങ്ങളെ സുചിപ്പിച്ചും ഈ ലേഖകന് ഒരു ലേഖനം 

൧൯൨൭ സെഫ്ംബര്മാസത്തില് അരുണോദയം മാസിക 

യില് പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്നു മദിരാശി. ഗവ 

മ്മെണ്ടിന്െറ നീട്ടുരം പ്രമാന്നിച്ചു രാഘവയ്യാക്കമ്മിററി മല 

ബാറില് വന്നു കുടിയായ് മക്കായുത്തില് അന്വേഷണം നട 

ത്തിക്കൊണ്ടു വിഹരിക്കയായിരുന്നു. ആ കാഥഥിററിയുടെ 

റിപ്പോര്ട്ടും കരടുബില്ലം ഗവമ്മെണ്ടിനന്െറ കയ്യില് എത്തി 

യതിനുശേഷം ഗവമ്മെണ്ടു ജന്മികളുടേയും കുടിയാധ്മാരു 

ട്രേയും പ്രതിനിധ്'കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരാലോചന നടത്തി 

സ്വന്തം ബില് തെയ്യാറാക്കി നിയമസഭയില് അവതരി 

പ്പിച്ച. അതു ചില്ലറ ഭേദഗതികളോടുക്രടി പാസ്സായി, ഗവ 

രുടെ തൃക്കൈ വിളയാട്ടത്തിനു ചെന്നു. എന്നാല് ഗവ 

ഒര് അതിനെ മുമ്പൊരിക്കല് ചെയ്തപോലെ തള്ളിക്ക൭ 
യാതെയും പക്ഷേ കുടിയാന്മാര്. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവിധം 

തൃക്കൈ വിളയാടിക്കാതേയും ഒന്നു രണ്ടു 'സംഗതീികളില് 

ഒരു പുനരാലോചന കെയ്യാ൯വേണ്ടി നിയമസഭയിലേയ്യൂം 

തിരിച്ചയച്ചു. ആ നിലയിലാകുന്നു ബില് ഇപ്പോഴിരിക്കു 

ന്നത്. ; 

ഗവള്്ൂര അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഭേദഗതികഠം ബില്ലിലു 

ണ്ടാക്കുവാ൯ നിയമസഭ ക്രട്ടാക്കിയില്ലെങ്ില് ഗവണ്ല്്റ൪ 

സ്വന്തം. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആവിധം ഭേദപ്പെടുത്തു 

മെന്നും അതിനുശേഷം ഗവന്സ്ുരും വൈസറോയിയും ബില്ലി 

. ന അനുവാദം നല്കി അതു നിയമമായി പരിണമിച്ചു നട 

പ്പില് വരുമെന്നും ഇപ്പ്പോഠം വിശ്വസിക്കാം. ഈ സ്ഥിതി 

യില് ഈ കായ്യത്തിന്െറ ചരിത്രം സംക്ഷേപമായിട്ടെ്കിലും 

ആവത്തിച്ചു പറയുന്നതുകൊണ്ടോ ബില്ലിലെ ഓരോ വകുപ്പ 

കളേയും എടുത്തു വിമ൪ശിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ സദ്യര്ഫലം 

ഒന്നും ഉണ്ടാവാന്നില്ല. അതു ഈ സന്ദര്ഭത്തിനു യോജി 

ച്യതോ എന്നു സംശയിക്കത്തക്കതുമാകുന്നു. 

എന്നാല് ഈ കാര്യത്തില് ഒരംശത്തെ സംബന്ധിച്ചു 

ചധ്യിതചധ്യണദോഷം തട്ടാതെ കുറഞ്ഞൊന്നു നിരൂപിപ്പാ൯ 

അവകാശം കാണുന്നുണ്ടു്. ആയംശത്തെ ആരും സ്റ്റ൪ശി 

ച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല പറയുന്നതു ; അതിനേപ്പുററി ജനങ്ങളുടെ 

ഇടയില് തെളിവായും ബലമായും ഉള്ള ബോധം ഉണ്ടാകേ 

ണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കേ അതുണ്ടാകത്തക്കു വിധം 

വൃക്തമായോ ശക്തിയോടുക്രടിയോ ഉള്ള നിരൂപണം പ്രകാ 

ശിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ പഠറയുന്നുമ്ളു. കുടിയായ് മക്കായുത്തില് 

നിയമന്ിമ്മാണത്തിന്നു ആസ്സദമാക്കേണ്ട മൂലതത്വം ഏതു് 

എന്നാകുന്നു നിരൂപിക്കേണ്ടതു് . 

ഇതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വാദപ്രതിവാദം നോക്കു 

്പോഴ്ചം തീപ്പു കാണുമ്പോഴും കക്ഷികുളാവട്ടെ വിധികത്താ 

. ങിയപ്പോഴാണു കുടിയാന്മാര് ഇളകി വശായത്ു് . 

ക്കന്മാരാവട്ടെ കായ്യത്തിന്െറ നാരായവേരുകളെ ഗണ്യയമാ 
ക്കീട്ടില്ലെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇരുകക്ഷി 
കളും അവരുടെ താല്ല്ലാലികാവശ്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ പതി 
പ്പിച്ചു പഴയതും പുതിയതുമായ നടവടികളില് അടിയുറ 
പ്പിച്ചു നിന്നു. അവര് നിന്നേടത്തുനിന്ന്' അപ്പുറം കടന്ന് 
ആഴത്തില് പോകവാ൯ നിയമനിമ്മാതാക്കളും തുനിഞ്ഞില്ല. 
തങ്ങഠം പരംപരയാ നടന്ന് അനുഭവിച്ചുവന്ന നിലം വക: 
കളില് നിന്നു ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാര് തങ്ങളെ പുറത്താക്കിത്തുട 

കടിയാ 
യ് മവ്യവസ്ഥയെ, അല്ലെങ്കില് കാണജന്മമയ്യാദയെ തട്ടി 
ത്തത് ഒഴുകിവന്ന ജന്മാവകാശപ്രവാഫഹത്തെ തടഞ്ഞു 
നിത്തി വീണ്ടും സേതു ബന്ധിക്കേണമെന്നായിരുന്നു അവ 
രുടെ പ്രാത്ഥന. പഴയ നടപടിയെ ഉറപ്പിച്ചു അതിന്നു 
നിയമപ്രാബല്യം - കൊടുക്കേണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ 
അപേക്ഷ. അതു പാടില്ല, ഞങ്ങറംക്കു ജന്മസിദ്ധമായ 
അവകാശം അപ്രതിഹതമായും സ്വക്ലുന്ദമായും ഒഴുകീക്കൊ 
ണ്ടിരിക്കണം. നിയമമദ്ൂഷ്ഠിയിലം കോടതി വിധികളിലും: 
ഞങ്ങളുടെ അവകാശം അനിവായ്യമാകുന്നു എന്നായിരുന്നു. 
ജന്മികളുടെ വാദം. ഇങ്ങനെ തക്കം ഉത്ഭവിച്ചാറെ കായ, 
ത്തില് ഒന്നാമതായി ഒരു രീപ്പു ചെയ്യതു തിരുവിതാംക്ര൪ 
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സകൊണ്ടായിരുന്നു. ൧00൫൧മാണ്ടി 
ലെ വിളംബരം മൂലമായിരുന്നു ആ രീപ്പു് രേഖപ്പെടുത്തി 
യത്. അതില് തമ്പുരാന് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പഴയ നാട 
വടിയെ പ്രബലപ്പെടുത്തുകമാത്രം ചെയ്തു. പിന്നീടുണ്ടായ 
നിയമനിമ്മാണങ്ങളില് ആ രീതിയെ രാനുസരിച്ചു കൊച്ചി 
യിലും പിന്നീടു മലബാറിലം ചെയ്തു നിയമനിമ്മാണപരി 
ശ്രമങ്ങഠം ആ അസ്ഥിവാരത്തിന്മേലായിരുന്നു. ഒരുവിധം. 
അതിന്മേല് കെട്ടിപ്പടുത്ത മലബാര് കടിയായ് മബില് നിയ 
മനിമ്മാണസഭ പാസ്സ്റാക്കിയതിനെ നിരസിച്ചു ഗവര് 
ഫഘോഷ൯പ്രഭ നാം ആ നിരസനത്തിനു പറഞ്ഞ. 
ന്യായങ്ങളില് പ്രധാനമായതു ജന്മികറംക്കുള്ളതും അവര് 
നടത്തിവരുന്നതുമായ അവകാശങ്ങളെ ബില് അപഹരിക്കു 
നുണ്ടെന്നും അതിനു തക്ക പ്രതിഫലം കൊട്ടപ്പാ൯ ബില്. 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയിരുന്നു. ഒഴിപ്പിപ്പാ൯ അവ 
കാശം ജന്മികഠംക്കുണ്ടെന്നു കോടതികഠം വീധിച്ചിരുന്ന 
തിനെ ഗവണ്ണ്ണൂ൪ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങിനെ ഒരെ. 
വകാശം ഇല്ലെന്നു പുരാതന നടവടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 

 തിരുവിതാംക്രറില് തീ്പ്യാക്കിയതും നടവടിയെത്തന്നെ ബല 
പ്പെടുത്തി കൊച്ചിയില് നിയമം പാസ്സ്റാക്കിയതും ഗവജ്ത്ൂ 
ക്ഒ വിചാരവിഷയമായില്ല. ധമ്മമെന്തൊ, ന്യായമെന്തൊ.,, 
അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നതു . രെ കൊല്ലത്തെ കോ, 
ടതിവിധികഠം ജന്മികഠംക്കു' അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള 
അവകാശം ഇല്ലായ്മ ചെയുമ്പോഠം അതിനു പ്രതിഫലം. 
കൊടുക്കണം ഇതായി.ഒന്നു ഗവള്്്രുടേയും മദിരാശി ഗവ 
മെമെണ്ടിനെഠയും നിലയും നിശ്ചയവും. ആയവകാശത്തെ. 
മു൯നിവത്തി നിയമനിമ്മാണത്തിന്നുളള ആവശ്യകതയേയും 
മാഗ്ലങ്ങളേയും അന്വേഷിച്ചു ശുപാര്ശ ചെയ്താ൯ ഏപ്പെടട. 
ജ്യ രാഘവയ്യയാക്കമ്മിററിയും ഈ കായ്യുത്തില് അടി. 

ര്ത്്ത്ം. 

യോളം നോക്കുവാന് അസമത്ഥവും അസ്വതന്ത്രവും ആയി, 
ഗവമ്മെന്റിന്െറ മലപോലെയുള്ള നില്ല് നിയമസദാഗ 
തിയേയും തടഞ്ഞു പരതന്ത്രമാക്കി. ഇങ്ങിനെയുള്ള നോട്ട 
ക്ഷറവിലും പരാധീനതയിലും പെട്ടിട്ടാകുന്നു ഇന്നത്തെ ബി 
ല്ലിന്നു രൂപീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു് . ഉണ്ടായ ബില് 
ഒരു കക്ഷിക്കും മുഴുവന് തൃഹ്ലികരമായിട്ടില്ല. അധികകാലം 
കഴിയുന്നതിനു മു൯ന്പ്പ് ഇതിനു മാററമുണ്ടാകാതെ കഴിക. 
യില്ല. തള്ളിക്കയഠിവരുന്ന മുതലാളിതൊഴിലാളി മത്സരം. 



മൂര് ച്ഛാദശയിലെത്തുന്നതിനു മുന്പു തീച്ചയായും ഇതിനെ 

ഭേദപ്പെടുത്തണം. ആ ഭേദഗതിയും കുടിയായ് മക്ക 

ത്തിലെ നിയമനിമ്മാണവും ഏതു ധമ്മങ്ങളെയും ” ഏതു 
തത്വങ്ങളേയും അവലംബിച്ചാകുന്നു വേണ്ടതു എന്ന് 
ഇപ്പ്യോഴേ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതു ആവശ്യകമാകുന്നു. 

ഇരുകക്ഷികഠംക്കും പരക്കെ ജനങ്ങംക9ം നിയമനിര്മ്മാ 

ണവിഷയത്തില് പ്രത്യേകമായ ഈ കായ്യുത്തില് വിവേക 
പൃവമായാലോചിപ്പാ൯ മനസ്സണ്ടാക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രജാ 
യത്തഭരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ കുലത്തു വിശേ 
ഷിച്ചും അതിനുമ്ള വാസനയും പരിശീലനവും ആശാസ്യ 
മായിട്ടുളളതുമാകുന്നു. 

കടിയായ് മനിയമത്തിനെറ മൂലതത്വം എന്തായിരി 
കണം? കുടിയായ് മയ്യ സറ്ധഥാ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഭൂമി 
സവ്വജീവജാലങ്ങറംക്കം അത്യാവശ്യകമായ ഒരു പദാത്ഥ 
മാകുന്നു. അതു സവ വസ്ത്രക്കളേയും തമ്കലേയ്മുക' ആകഷീി 
ക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . അതിന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളില് ഒന്ന് 
എന്നുകള നില മാത്രമല്ല ഉള്ളതു് . വായു, ജലം മുതലായവ 
ജീവദശയില് അത്യാവശ്യംതന്നെ. എന്നാല് ജീവന് 
നശിച്ചശേഷവും അവയെക്കാഠം എല്ലാററിനേക്കാളും ആവ 
ശ്യമായിട്ടുകളതു ഭൂമിയാകുന്നു. മൃതശരീരത്തെ ഏറെറടുത്തു് 
നമ്മെ രക്ഷിപ്പാ൯ ഈ ഭൂതധാത്രിയല്ലാതെ മററാരുണ്ടട് ? 
യേതൊ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജാതാനി? യേന ജാതാനി ജീ 
വന്തി? യം പ്രുത്യഭി സംവിശന്തി$?? 
ഏതില്നിന്നു ജനിക്കുന്നു, ഏതുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു, ഏതി 
ലേയ്ൂക്ഛ മടങ്ങിച്ചെല്ലന്ഥ, അതാകുന്നു ഭൂമി. ഇത്ത് ഒരാളു. 
ട്രേയും കൈമുതലല്ല, കൈമുതലായിരിപ്പാ൯ പാടുള്ള 

തുമല്ല. 
ഇവിടെ സമത്വവാദംകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നും 

വിപ്പുവത്തിന്നു കാലിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, എന്നൊന്നും ശമ്മിക്കാ 
തിരിപ്പാ൯ ഒന്നാമതായപേക്ഷിക്കുട്ടെ. കാലഗതികൊണ്ട് 
ഭൂമിയില് ഓരോ രാജ്ചൃക്കാക്കും വഗ്ലക്കാക്കം കടുംബത്തിന്നും 
പ്രത്യേക മനുഷ്യന്നും സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ന്യായമായ യാ 
തൊരവകാശത്തേയും നിഷേധിപ്പാ൯ ഭാവമില്ല, ഉപദേശി 
ക്മന്നില്ല, സമ്മതിക്കുന്നതുമിപ്പ. അവകാശങ്ങളെ അനുവദി 
ക്ഷ്പോഴും തത്വത്തെ വിസ്തൂരിക്കരുതെന്നും ഉണ്ടെന്നു പറ 
യുന്ന അവകാശത്തെ ഒന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കാതെ കണ്ണൂ 
ടച്ച് ശരിയെന്നു സമ്മതിക്കരുതെന്നും മാത്രമേ അഭിപ്പായ 
പ്പെടുന്നുള്ളൂ. 

ജനിപ്പ്യാനും ഇരിപ്പാനും മരിപ്പാനും നമുക്ക്” ഭൂമി 
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സവ്വമനുഷ്യരുടേയും ജീവസന്ധാര 
ണത്തിന്നു ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യപേയാദി ദ്രവ്യയങ്ങഥം ഭൂമി 
യില്നിന്നുതന്നെയുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്ൃത്തി 
ന്െറ നിലനില്പ്പും ഉന്നതിയും പരിഷ്യ്യാരവും മുഖ്യമായും 
ആ ഭൂമിയിലുള്ള ഉല്പത്തിസാധനത്ങളെ ആത്രയിച്ചിരി 
കമന്നു. അതുകൊണ്ടാകുന്നു കൃഷ്യാദികായുങ്ങംക്കു സ്വകായ്യ 
നില വിട്ടു രാജ്യകായ്യയങ്ങളുടെ നില ക്ൂട്ടിയിരിക്കുന്നതു് . 
അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച്”; കൈവശം, 
നികുതി മുതലായ സംഗതികളില് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 
നിയമനിമ്മാണം പരിഷ്ട്രാരപ്പെടുവാ൯ തുടങ്ഭിയിരിക്കു 
ന്നത്. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ കായ്യത്തില് സാവധാന 
മായും നിമ്മത്സരമായും ആലോചന ചെലുത്തേണ്ടതിനു 
സവജനങ്ങളും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് . 

ഭൂമിയില് നിവസിക്കണം, ഭൂമിയില് കൃഷിചെയ്യണം, 
കൃഷിചെയ്തു വിളവു വഭ്ധിപ്പിക്കണം. ഇതാകുന്നു പ്രത്യക്ഷ 
ത്തില് ഭൂമിയെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന പ്രയോജനം എന്നു 
പഠയേണ്ടതല്ലല്ലൊ. ഇതു് ഓരോ മനുഷ്യന്നും മുഖ്യാവശ്യമാ 
യിരിക്കുന്നതുപോലെ രാജ്ൃത്തിന്നു പരക്കെയുള്ള ഒരു മഹല് 
ക്കായ്യമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് . ജന്മികഠംക്കുണ്ടെന്നു പറയുന്ന 

. അവകാശവും ഈ രാങ്യകാഠ്യുവും തമ്മില് എങ്ങിനെ ഇണ 
ആുന്നുവെന്നും പിണങ്ങുന്നുവെന്നും നോക്കുക. 

അവകാശങ്ങം എല്ലാംതന്നെ പ്രയോഗത്തില് കൊ 
ണ്ടുവന്നു നടത്തി അനുഭവം എടുപ്പാനുള്ളവയാകുന്നു; സ്വ 
സ്ഥമായി വെച്ചിരിപ്പാ൯മാത്രം ഉള്ളവയല്ല. ആയുധം ധരി 

ഈ ജീവജാലങ്ങറം 

നി 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത് : 

പ്പാ എല്ലാവക്കം അവകാശം ഉണ്ടെന്നു വരുന്ന പക്ഷം: 
എല്ലാവരും ആയുധപാണികളായിവന്ന്' ഗവമ്മെണ്ടിനോട്ട്' 
എതൃത്തു എന്നുവരാം എന്നുവിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യാരാ 
ജൃത്തു് ആയുധംധരിപ്പാ൯ ലൈസന്സൊ പ്രത്യേകാധികാ 
രമോ വേണമെന്നു വെച്ചിരികകന്നതു് . ഏതൊരുവന്നും ഉള്ള 
അവകാശം അവന് പ്രയോഗിക്കുമെന്നു കരുതുകയും ആ 
പ്രയോഗം രാജ്യത്തേയും ജനക്ഷേമത്തേയും എങ്ങിനെ 

' ബാധിക്കുമെന്നു ആലോചിച്ചുകാണുകയും, കാണുന്ന ദോഷ 
ങ്ങറംക്കു നിവാരണം കല്ലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭരണ. 
ത്തിനെറ ഒരു തന്ത്രമാകുന്നു. അതു ഭരണാധികാരികളുടെ 
ചുമതലയാകുന്നു. 

ജന്മികഠംക്കു, അഥവാ ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാക്ക്” അവ 
രുടെ ഭൂമികളില് നിന്ന് അതാതു കൈവശക്കാരെ ഒഴിപ്പി 
പ്പാ൯ ധികാരം ഉണ്ടെന്നു ക്ഷണനേരത്തേഷ്ു്, സമ്മ 
തിച്ച് ൫ആ അധികാരം അവര് നടത്തിയാല് ഉണ്ടാവുന്ന 
ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുക. മലബാറില് ൧൦0൦00 ആഠംക്ക് ജന്മ 
മിയില്പ. ശേഷമുള്ള വരെല്ലാം ഓരോ അവകാശത്തിന്മേല്. 
ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഈ കൈവശക്കാരെ 
ഹ്വല്ലാം അതാതു ഭൂമിയില്നിന്നു ഇറക്കി അയയ്യുച്ുന്നപക്ഷം 
അവര് എവിടെ പോകും? എന്തു ചെയ്യം? ആര് ഭൂമി കൃഷി 
ചെയ്യും? രാജ്യം എന്തായിപ്പോകും? അങ്ങിനെ ഒരു സ്ഥിതി 
വരുമ്പോഠം ഭരണാധികാരികഠം കൈയുംകെട്ടി നോക്കി 
ക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അങ്ങിനെ ഒരവസ്ഥ 
സംഭവിക്കുന്നതല്ല, സംഭവിക്കുന്നതായാല് അതിനുള്ള നി 
വൃത്തി അപ്പോഠം നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നു സമാധാനിക്കു 
ന്നതു് ഭരണനീതിക്കു പററിയതല്ല. വൈഷമ്യം ആലോ. 
ചിച്ച് വേണ്ടതു പ്രവൃത്തിപ്പാനുള്ള വൈഷമ്യം എന്നേ ആ 
സമാധാനത്തിന്നത്ഥമുമഒ. അങ്ങിനെ വരുമ്പോദെങ്കിലും 
അതിന്നു നിവാരണമുണ്ടാക്കണം എന്നു സമ്മതിക്കുന്ന 
പക്ഷം ജന്മികളുടെ അധികാരം പൂള്സ്റമല്ലെന്നും ജനക്ഷേ 
മത്തിന്നു അധീനമായിമാത്രം ഉപയോഗിക്കുത്തതൊണെ 
ന്നും വരുന്നു. 

ഭൂമിയുടമസ്ഥന്നു ഭൂമിയില് പൂള്ട്്ാവകാശമുണ്ടെന്നു 
വരികില്ക്രടിയും ആയാളുടെ അധികാരത്തിന്നു തടവുകഠം 
വെക്കേണമെന്നു തെളിവാകുന്നു. ഇനി വാസ്തവത്തില് ജന്മി 
കഠംക്ഷണ്ടെന്നു പറയുന്ന അവകാശത്തിനെറ സ്വഭാവവും 
വ്യാഹ്ളിയും ഒന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. ജന്മവിക്രയം. 
ഇവിടെ പണ്ടുപണ്ടേ നടന്നുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിക്കാ 
ണുന്നു. ജന്മം വാങ്ങുന്നവ൯ എന്തിനെ കരുതിയും എ, 
ന്തൊന്നു കിട്ടുമെന്നു ഉദ്ദേശിച്ചും ആകുന്നു വില കൊടുക്കു. 
ന്നതു്? എന്തോന്നിനാണു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതു $ ഭൂമി, 
ജന്മം വാങ്ങുമ്പോറം ആ ഭൂമിയില്നിന്നു ന്യായമായി എന്തു 
പാട്ടംകിട്ടും” അല്ലെതമില് എന്തു മിച്ചവാരം കിട്ടും എന്നു 
നോക്കി ആ പാട്ടത്തവന്നോ മിച്ചവാരത്തിന്നോ ഏതെങ്കിലും. 
ഒരു പലിശനിരക്കില് വില കണക്കാക്കി ആ വിലയാകുന്നു. 
കൊടുക്കുന്നതു എന്നു ആരും സമ്മതിക്കും. ഒരു ഭൂമിക്ക് 
൧00 പറ നെല്ലോ ൧00 ക-യോ പാട്ടം കിട്ടുമെന്ന കണ്ട് 
അതിന്നുള്ള വില കൊടുക്കന്നവനു തീച്ചയായും ആ പാട്ടം: 
കിട്ടുവാന് അവകാശമുണ്ട് . അത്രത്തോളം ആദായം കിട്ടുവാ. 
നുപ്പാതെ മറെറാന്നിനും ആയാഠാക്ക് സത്ൃത്തിലും ധമ്മ. 
ത്തിലും അവകാശമില്ല. കൈവശത്തിന്നും ഞാ൯ വിലകൊ. 
ടുത്തിട്ടില്ലെ എ 0 ചോദ്യം നിരത്ഥകമാകുന്നു. ഭൂതലം മുഴ 
വന് ഒരാഠംഭ കൈവശംവെയ്ക്കാനുള്ളതല്പ. കൈവശംകൊ 
ണ്ടുള്ള ഫലം അനുഭവമാകുന്നു. ഏതനുഭവത്തിനെ കണ. 
ക്കാക്കിയോ വിലകൊടുത്തതു് ആ അനുഭവം ആയാഠം4൭. 
കിട്ടേണ്ടതുതന്നെ. അതില് കുറവുചെയുമ്പോഴോ അതിനെ. 
ഇല്ലായ് മചെയ്യുമ്പോഴോ അതിനു തക്ക പ്രതിഫലം കൊട്ട 
ക്കയും വേണം. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഒഴിപ്പിപ്പാ൯ ഉടമസ്ഥ 
നനു അവകാശമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിനെ തമ്ദെക്രൂടാതെ. 
വിശ്വസിക്കുന്ന മനഃസ്ഥിതി നമുക്കു വന്നുചേനിട്ടുള്ളതു് 
ആലോചനക്കുറവുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതും അതിനെ പാടേ. 

നീക്കിക്കളയേണ്ടതുമാകുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
രണ്ടു സംഗതികഠം സിദ്ധങ്ങളായി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

൧. ഭൂമിയുടെ പൂദ്ൂ്ലാവകാശി എന്നൊ മുഴുവന് ഉട. 
മസ്ഥന് എന്നൊ ജന്മി എന്നൊ പറയുന്ന ആഠാക്ക് ഭൂമി, 



മലയാളരാജ്യം ?? വിശേഷംല്പ്രതി. 

കൈവശം വെച്ഛിരിക്കുന്നവനെ ഒഴിപ്പിപ്പാ൯ പൂള്ണ്്ാവകാ 
ശ്രമില്ല. ഭൂമി ഒരു കളിപ്പാട്ടമല്ല. ഇപ്പോഠം ഉണ്ടെന്നു പറ 
യുന്ന അവകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്ള്' ന്യായവും ജനക്ഷേ 

മത്തിന്നു അത്യ:വശ്യകവുമാകുന്നു. അതിന്നു പ്രതിഫലം 
കൊടുപ്പാന് തആവശ്യമൊ അരഹതയോ ഇല്ലാത്തതും 
ആകുന്നു. 

൨. ഒരു ഭൂമിയുടമസ്ഥ൯ എന്തൊരു പാട്ടാദായം 
കണക്കാക്കി ഭൂമി വിലയ്മഛവാങ്ങിയൊ ആ പാട്ടാദായം 
സ്ഥിരമായി കിട്ടുവാന് അയാറംക്കവകാശമുണ്ട്. ഇപ്പോഠം 
കിട്ടിവരുന്ന പാട്ടം അതിനോേക്കാഠം ക്രടടതലാണെങ്കില് ആ 
ക്രടുതല് പാട്ടം കിട്ടുവാനും അയാഠം4൭ ന്യായമായ അവ 
കാശം ഉണ്ട്. അതില് കവിഞ്ഞ പാട്ടം ആവശ്യപ്പെടു 
വാന് അവകാശമില്ല. അങ്ങിനെ ആവശ്യപ്പെടുവാന് 
ആയാഠംംക്കണ്ടെന്നു പറയുന്ന അധികാരത്തെ എടുത്തു കള 
യുമ്പോഠം പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്നു പറവാനോ ആയാഠംക്ക 
അര്ഹതയില്ല; പ്രതിഫലം കൊടുക്കേട,ഭതുമില്ല. കൃഷി 
കള്ള നിലമാവട്ടെ പറമ്പാകട്ടെ കുടിയിരുപ്പാകട്ടെ 
ഇന്നു ഏതു പാട്ടസംഖ്യയ്യക്് എല്ലിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആസം 
ഖ്യയല്പാതെ അതിനോേക്കാഠം അധികം കിട്ടേണമെന്നു ആവ 
ശ്യപ്പെടുവാ൯ സ്ലായമില്ല. ഭൂമിയെ അധികം ഫലവ 
ത്തുക്കി തീക്കവാനോ വിളവുസാധനം വദഭ്ധിപ്പാനൊ ഭൂമി 
യുടമസ്ഥ൯ സഹായിക്കുന്നപക്ഷം ആ സഹായത്തിന്നു്ള 
പ്രതിഫലം ആയാഠക്കു കിട്ടേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാല് അതു 
പാട്ടത്തിന്െറ നിലയിലല്ല. 

കൃഷിഭൂമികളുടെ കാര്യം ഒന്നു പ്രത്യേകമായി പറയേ 
ണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ നിലനില്ലിന്നു ഭൂമിയില് കൃഷി 
ചെയ്തു സാധനങ്ങം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണെന്നു നിസ്സംശയമാ 
ണെല്ലൊ. കൃഷിചെയ്യാന് കൃഷിക്കാര ഉണ്ടായിരിക്കണ്ട. 
ഇന്നത്തെസ്ഥിതിക്കു ഭൂമിയിലുള്ള സവജനങ്ങളും കൃഷിക്കാ 
രായിരിപ്പാ൯ തരമില്ല. പ്രവൃത്തിയിഭാഗം, വള്ല്്റാശ്രമ 
ധമ്മം, സ്വധമ്മം എന്നുമ്ള ധമ്മങ്ങളും ന്യായങ്ങളും പ്രാചീ 
നകാലത്തും ഈ നവീനകാലത്തും ഒരുപോലെ ശക്തിമത്തു 
ക്കളാകുന്നു. ഒരുവന് മറെറാരുവന്െറ വകയാണെന്നുപറ 
യുന്ന ഭൂമി പാട്ടത്തിന്നുവാങ്ങി കൃഷിചെയ്ത് ഉപജീവനംകഴി 
ക്മന്നു. കൃഷിക്കാരനല്ലാത്ത ആ മറെറാരുവന് _അതാ 
യതു ഭൂമിയുടമസ്ഥന്___ കൃഷിക്കാരനെ ഭൂമിയില്ന്നിന്ന്' ഒഴി 
പ്പിക്കുന്നതായാല് ആവര് ഇരുവരുടെയും ധമ്മത്തിന്നും രാജ്യ 

. ക്ഷേമത്തിന്നും ഫാനികരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ സംഗതി 

വളരെ വിസ്ത്രിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ലേഖനദൈര്ഫ്യം 
ഭയപ്പെട്ട് ഇത്രമത്രംകൊണ്ടു സമാധാനിമദന്നു. അതു 

കൊട്ടു ഭൂമിയുടമസ്ഥന്െറ അവകാശം രൂക്കിനോക്കിയാലും 
ഭൂമി കൈവശക്കാരനെറ ആവശ്യവും ജനക്ഷേമവും ആലോ 
ചിച്ചാലും ഭൂമിഒഴിപ്പിക്കല് എന്നകര്മ്മത്തിന് ഒരവസാനം 
വരുത്തേണമെന്നു ദ്ൂഡ്ഥമാകുന്നു. 

പാട്ടം വദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പുററി ക്രടി മറെറാരുവിധ 
ത്തിലും ആലേ.ചിക്കാം. മമ്യാദപ്പാട്ടം എന്ന ഒരു പുതിയ 
തോതുവെച്ചു് അതുവരെ പാട്ടം വദ്ധിപ്പിപ്പാന് ഭൂമിയുടമ 
സ്ഥാന അധികാരമുണ്ടെന്നാകുന്നു രാഘവയ്യ്യാക്കമ്മിററിയും 
നിയമസഭയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു് . അതിന്െറ ഫലം ഒരു 
ഉദാഹരണംകൊണ്ടു വെളിവാക്കാം. തരിശായിക്കിടക്കുന്ന 
രണ്ടേക്ക൪സ്ഥലം രണ്ടായി പകത്തു രണ്ടുപേരെ നികുതി 
കഴിച്ചു ഓരോ ഉവപ്പ്റിക പാട്ടത്തിനേല്ലിച്ചു. ആ ഓരോ 
ഉവപ്പ്ിക കിട്ടിയാല് ഭൂമിയുടമസ്ഥനു ത്ൃഛ്തിയായല്ലൊ. 
ആയാളുടെ അവകാശത്തിന്ന്' അത്രയേ പ്രതിഫലം ആവ 
ശ്യമുള്ള. ഈ പാട്ടക്കാരില് ഒരുവന് തന്െറ ഓഹരി ഭൂമി 
യില് കിണവകത്തി അതിപ്രയത്തംചെയ്ത് ആ ഭൂമിയെ ഒരു 
വിശേഷപ്പെട്ട തോട്ടമാക്കി അതു നല്പഅനുഭവത്തിലുമായി. 
മററവന് അവന്െറ ഓഹരി ഭൂമിയില് ഒന്നും ചെയ്യാതി 
രുന്നു. ൧൨ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഠം ഭൂമിയുടമസ്ഥ൯ തോട്ട 
ക്കാരനോടു നിനക്ക്” ഇപ്പ്യോഠം ഈ തോട്ടത്തില് നിന്നു 
൪000 നാളികേരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനെറ ഓഹരി വ൮൮ഠഠ 
നാളികേരം എനിക്ക തരണം"? എന്നു പഠയുന്നു. അവന് 
അതിനു വഴിപ്പെടുന്നില്ലെ്കില് കായും കോടതിയിലാവുന്നു. 
പറമ്പു തരിശിട്ടവന് അതുനോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രയത്നം 
ചെയ്യുന്നവനു ശിക്ഷയാണു നിയമം വിധിക്കുന്നതു. ഇതു 

'ടത്തു ബാഭ്ലൃതയും ഉണ്ടു്. 
. ഏററക്കുറച്ചിലാകുന്നു മനുഷ്യരുടെ താ ഴ്ലയേയും ഉയച്ചുയേയും 

. ഉണ്ടാക്കുന്നുതു് . അതിന്മേല്യാകുന്നു മൃഗത്വം, മനുഷ്യത്വം, 

ന്യായമോ അന്യ്യായമോ?““യത്നാനുരൂപംഫലംഎന്നാകുന്നു 
ശാശ്വതമായ നിയമം. ഭൂമിയുടമസ്ഥന്നു ജാസ്തറിപ്പാട്ടം കിട്ടു 
വാനുള്ള അഹഹത എങ്ങിനെയുണ്ടായി 3 ഉടമസ്ഥന് എന്തു 
പ്രയത്തം൭ ഒരു യത്തവും ചെയ്യാതെ അര്ഹതയുണ്ടാ 
വാമെങ്കില് ഭൂമി തരിശിട്ടിരിക്കുന്ന കടിയാനോടും ജാസ്ത്ി 
ചോദിപ്പാന് അദ്ഥതയുണ്ടാവേണ്ടതല്ലെ? ഇതും ആലോ 
ചനുക്കുറവുകൊണ്ടും ഭൂമംകൊണ്ടും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പിര്്വം 
കുന്നു. 

കുടിയാന് ഭ്ൂമിയുടമസ്ഥന്നു കൊടുപ്പും൯ നിശ്ചയിച്ചി 
ട്ടളളതെല്ലാം കാലംപോലെ കൊടുക്കുക, ഉടമസ്ഥന് അതു 
വാഒദിയിരിദക__ ഇതാകുന്നു വന്നുക്രടുന്നതു്. ഇതായി 
രുന്നു പഴയ നടവടി, ഇതായിരുന്നു കാണജന്മമന്യാദ, ഇതാ 
യിരുന്നു തിരുവിതാംക്രര്൪ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ വിളം 
ബരത്തിന്െറ സാരം. മൂലതത്വങ്ങളേയും ശാശ്വതധമ്മ 
ങ്ങളേയും അനുസ്രിച്ചായിരുന്നു പഴയകാലത്തു ഹിന്ദുക്കളുടെ 

വ്പാടടകഠം മുഴുവനും എന്നു പല സംഗതികളില്നിന്നും 
പ 

ഇതേവരെ ഭ്ൂമിയുടമസ്ഥനെറ അവകാശത്തെപ്പുറഠി 
പറഞ്ഞുവല്ലൊ. ഇന്നി ആയാളുടെ ബാദ്ധൃതകളെപ്പുററി 
ഒരുവാക്കു പറഞ്ഞു” അവസാനിപ്പിക്കാം. അവകാശമുള്ളേ 

അവകാശബോടലയതകളുടെ 

ഇരശ്വരത്വം എന്നുള്ള വ്യത്യാസവും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതുു്. 
മൃഗങ്ങറംക്കു ബാഭധൃതകഠം ഒന്നുംതന്നെയില്ല. മനുഷ്യര് 
അവകാശത്തെ ബലമായി പിടിക്കുന്നുണ്ടെമ്കിലും അവക്കു 
ബാദ്ധൃതാബുദ്ധിയുണ്ട് . അവര് ബാധ്യതകഠംക്കു കീഴടങ്ങു 
ന്നുണ്ട്. ഇരശ്വരന്നാവട്ടെ, ബാദ്ലൃത മാത്രമേ ഉള്ള. അവ 
കാശം ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ) 

മാതാപിതാക്കന്മാക്ക് ആവരുടെ കുട്ടികളെ സംബ 
ന്ധിച്ചുബാദധൃതാബുദ്ധിയല്ലാതെ അവകാശബ്ദദ്ധിയില്ല. ഭയ 
ത്തില്നിന്നുത്ഭൂവിക്കുന്നതോ സ്വാത്ഥംകലനിട്ടുളളതോആയ 
ബാദ്ധൃതാബുദ്ധിയുള്ളവര് കേവലം മനുഷ്യന്മാരാകുന്നു. 
പ്രേമത്തില് നിന്നൊഴുകുന്നതും സ്വാത്ഥലേശമില്ലാത്തതു 
മായ ബാദ്ധൃതാബുദ്ധി അതിമാനുഷവും ഈശ്വരാംശവുമാ 
കുന്നു. മനുഷ്യത്വം മാത്രമുള്ള ഭൂമിയുടമസ്ഥനും കുടിയാനേ 
സംബന്ധിച്ച ചില ബാദ്ധൃതകറഠം ഉണ്ടു്. അതുകളെ നോ 
ക്ഷന്നതായാല് മു൯വിവരിച്ച രണ്ടു സംഗതികളും പൂവ്വാധി 
കം ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് . ബാഭ്ധൃയതകറം എന്തെന്നു ഒരു വലിയ 
ഭൂമിയുടമസ്ഥനും മഹാനും ചക്രവത്തിതിരുമനസ്സിലെ പ്രതി 
നിധിയായി ഇന്ത്യാരാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ദേഹവുമായ ഇര്വിന് 
പ്രഭ അവര്കളുടെ വാക്കകളെത്തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാം. ൧൯൨൬ 
ജൂണ്മാസത്തില് ബംഗാഠം സംസ്ഥാനത്തിലെ ഭ്ൂമിയുടമ 
സ്ഥന്മാര് അദ്ദേഹത്തിനു സമ്ല്രിച്ച മംഗളപത്രത്തിനു കൊ 
ടുത്ത മവ൮വടിയില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറകയുണ്ടായി, 

4 3100൩൨ സ്പിമ്൪ 060൨9 ഒ 90൨൩൭ ൭൭ ഒ ൩൭൩ 
0120 ഉദ്യട ന 90 ൨ 1൭൩01000, 0൧൭ ൮1 മ000 1ദ൧0- 
1006 1൩0൭ 02൧൭0 ധി൨6൩ ൯൨൧൭൩൭ ൧9 79൨11൬ 10 02൭ 
൫൭൦6 ൨ ൭ ൦൨൭ ൨൧൪ ൨൧% ൪൧൦ 001110൩6 2൩6 ൩0൧6 
0൨ ൧൦ ഉദ്ധ ൮ 2൦ 1൭൩01070 2൨൭൩ 1൧൭൫ 0% ലി 0൩൭൨, 
൧. 00൭൩൦൭ ദ 138 ൪0൧9 ഞെ ൨9 1൨൭൭ ഉദ്ധ്ിറി വിട നബ. 
൧. 1൩010൩09 19 ൩00 1൩09൦൩൦0 ൮൦൧ ൧൦ ൨൭൭ 896൨ 0൨ 
30 വിവ മിട ൪൭൩൭ ൨൪൭൦ ൭൪൦റുധ09 120൮51൨൭, 8609൩0 
0൩0100൩6 ൨ 1116 ൧0 1൧൭6 0൧൧012 ബിധി6െ 01 €ദ൮൧൪- 
0൩ യ്ലിഠ ബി! 10 2൨൦൩ 00 06 ഡഭല്വി ൩ഠന്റാഠ൦൦ട 0 
൨൦ ബി ൧ ൨൦ ടം. നട ര്ധധ്ു, 95 1൨൭൭6 
ഭപ്പിര്, 18 ൩07൩6 11൨൧൭൩ ൦ 1൩0ധമ്പാബ% 0൨ 0൨ 0007, 101 
൩ 1൩70ഴര് ഒമഈ0൮0 ൨൮ 117൦ ൨൧൪ 60 ഡ൭ലി0൩ ജി॥! 0 
029 ൮ ൨6 ൩0൭ 000യിറഠിനള; ഡുധ൩൦൩൭ 107 026 0011- 
021 ൨൪൭൨൨0൭൩൦0 10 യ1൮100, ൭൭ ൬0൭ ഒദൃു 1൩ 07 
ഒ0ിര്ന 69, 1൧6 ൧90016 0 1൨01൨ 28൧൦." 

കുടിയാന് എന്ന പദത്തിനു നിഖണ്ഡുവില് കാണുന്ന 
അത്ഥം തനെറ ഭൂമിയുടമസ്ഥനു പാട്ടം കൊട്ടക്കുന്നവന് 
എന്നായിരിക്കും. എന്നാല് വാസ്തവത്തില് ഭൂമിയുടമസ്ഥന് 
രക്ഷിപ്പാന് ബാദ്ധൃതപ്പെട്ട് ഏറ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു 
ചുമതലയുടെ നിലയാകുന്നു കുടിയാനു മിക്കവാവും ഉള്ളതു് 



നത്തും റയ 

“എന്നു നല്ല ജന്മികറംക്കെല്ലാവക്കം അറിയാം. താന് കൊ 

.ടുപ്പാന് ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ട പാട്ടം കൊടുത്തു തീന്നാല് കടിയാ 

.൯൨െഠ ബാധ്യത' തീന്ന. ഭൂമിയുടമസ്ഥനെറ ബാധ്ൃതയാ 
വട്ടെ തന്െറ കുടിയാന്മാക്ട പാപ്റ്യാ൯ തക്ക വീടുകളുണ്ടോ; 
മയ്യാദയായി കാലക്രേപം കഴിക്കുന്നതിന്' അവക്കു വക 
യൃണ്ടൊ, സ്വദേശത്തെ കടം സ്വരാജ്യത്തേക്കും ഉപയോഗ 
മുളള വരായിരിപ്പാ൯ തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് 

അവക്കു സെരകയ്യമുണ്ടോ എന്നെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു പോ 

രാതെ കാണുന്നതു ന്ദിവത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുവരെ അതു 
തീരുന്നില്ല. 

നിങ്ങളുടെ ഈ ബാദ്ധ്യതയ്യ്ഛ മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടാ 
യിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഗൌരവം ഇന്നു ക്രടീട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊ 
ണ്ടെന്നാല് ഇന്നു ഇന്ത്യാക്കാർ രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ 
ഉന്നതിയെ കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നിങ്ങറം പറയുന്നു. ആ 
അഭ്ുന്നതിക്ക്' അപഫാതയുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഏററവും വിശ്വാ 

 മലയംേരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതിം 

സയോഗ്യമായ തെളിവു ജനങ്ങാംക്കു ഉല്കൃഷ്ടമായ ജീവിത. 
രീതിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെന്നുളളുതായിരിക്കും.? 

ഭൂമിയുടമന്ധ'ന്മാർ അവക്കുണ്ടെന്നു വൈസറോയി 
പറയുന്ന മേല്കാണിച്ച ബാധ്യതകളെ ഒന്നും നിറവേററ 
ണമെന്നു കേരളത്തിലെ കുടിയാന്മാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. 
ന്യായമായും മമയ്യാദയായും കുടിയാന്മാര നാടക്ക്ന്ന കാല 
ത്തോളം കുടിയാന്മാരെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്നു യാചിക്കുക മാത്ര 
മാകുന്നു അവര് ചെയ്യുന്നതു് . ഇതിനു മുന്പു പ്രസ്താവിച്ച 
വിധം സനാതനധമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവിടെ 

. ഭീക്ഷിച്ചിരുന്ന കുടിയായ് മ രീതിയെ__ കാണജന്മമയ്യാദയെ 
__ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കേണമെന്നു അവര് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
നിങ്ങഥം പൊളിച്ചിട്ട സേതു രണ്ടാമതും ബന്ധിപ്പാ൯ 
ഞങ്ങഥം ചെയ്യുന്ന ശ്രമം നിഷ്ണുലമാക്കവാന് നിങ്ങറം 
കോപ്പ്യ ക്രട്ടതുതെന്നു അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങറം 
കേഠക്കുന്നുണ്ടോ? കാ 

ടുട്ടു 

൬. 7. 2൦ & (൦. 
10ഗന്ഷട, ബിഖ് ദ്ധ മാലി, 1120., 

നം 8020, നിണ്ബ. 

ഇംഗ്ലീഷ്. മലയാളം, തമിഴ്, ദേവനാഗരം 
എന്നീ ഭാഷകളില് എതുതരം റബ്ബര്സ്റ്റാമ്പുകളും 
മെററല്സ് ററാമ്പുകളും ആര്ഡറനുസരിച്ചു ചെ 

കൊടുക്കു വാ൯ ഞങ്ങറം തയ്യാറാണ് . ഇതിനു 
പുറമേ ആവശ്യക്കാരുടെ ഹിതാനുസരണമുള്ള 

ബ് ളോക്കുകഠം (എത്ര കള്ളറില് വേണമെ ലും) 
വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിരക്കിലും ഉറപ്പായും ഭംഗി 
യായും ചെയ്തകൊടുക്കുന്നതാണു് . ചാജ്ജുവിവ 
രം മുതലായവയ്യുച എ;ഴുതിച്ചോഭിക്കുക. 

൪൯൫൯൯൩൪൪൪൪൫൫൪൫൫൪൫൪൫൫൫൭൫ഞത വി. എം. പെരിഞ്ചേരി & കമ്പനി 
തൃശ്ശിവപേരൂര് 

ന) 

ഹോമിീയേ പ്പതി. 
പരിപാവനമായ ഛോമിയോപ്പതിചികീത്സ... 

സ്വന്തജോലിക്കു തടസ്സംക്രടാതെ സ്വന്തവസതി 
യില് താമസിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പഠിക്കയും ബിരുദു 
കഠം നേടുകയും ചെയ്യാം. അഭ്യസനം മലയാള 
ത്തില്. .ക്രടടതല്വിവരം അറിയണമെങ്കില് മ൨ | 
പടിക്കു സ്റ്റാനുസഫിതം എഴുതുക. 

ഹോഥിഡോലപ്പുതി വനിതാജനമിത്രം. 
സ്ര്രികളുടെപ്രത്യേകസഖക്കേടുകളെയും അതി 

നുള്ള ചികിത്സകളെയും കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
ഏകമലയാള.ചികിത്സാഗ്രന്ഥം. വില ൨ രൂപാ. 

ഹോമിയോപ്പതി ബാലമിത്രം. 
കുട്ടികളുടെ രോഗങ്ങളേയും അവയ്യുള്ള ചികി 

ത്സകളേയും കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം എ 
ല്ലാവീട്ടിചും അവശ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്്'., 

വില രൂപ ൧. 
മേല്വിലാസ്പം:-- 
ഡാക്ല൪ എം. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 14, 1,. ലി. 8. 

൮ 0. ഇന്സ്റ്റിറ്ൂടട്, 
പത്തനാപപരം. 

444444444444.444:44442442244442% 

ോടാഗാടാടാറടടാഗടടററ0ടോ9൬ 

൫51........... യാ പി 

11:1൧. 5102121115 0൦. 
(ബന്ന്, 1ന്ഴമനഠ്സ്ന. 

എല്ലാവക സ്റ്റേഷനറി സാമാനങ്ങളും ഇ 
വിടെ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും വില്പുപ്പുടും. 
്യൂല്ലാവിധത്തിലുള്ളവക്കം നിത്യയോപയോഗകത്തി 
നുവേണ്ട സകല സാമാനങ്ങളും സുലഭമായും ലാ 
ഭമായും ഇവിടെനി നുംവാങ്ങാവുന്നതാണ്്. ടൌ 
ണിലുള്ളമറേറതു സ്റ്റേഷനറി ഷാപ്പുകളിലേതില് 

യ്മൂചഛമേ ഇവിടെ വില്ലന നടത്താറുള്ള. ഒരിക്കല് 
ഇവിടെനിന്നും സാമാനങ്ങറം വാങ്ങിയിട്ടുളളവര് 
പിന്നെ മറെറാരു ഷാപ്പും തേടിനടക്കേണ്ടിവരി 
കയില്ല. നിശ്ചയം. 4 4 

സി. ആര്. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ. എല്. റി. 

യുടെ പ്രസിദ്ധികരണങ്ങം- 

പുസ്ലകം ൧ വില ച. ൪ 
ഭൂമിശ സ്രും ൨ ൫ 

൭ കു ൮ 
കളഞ്ഞുകിട്ടിയ തങ്കം ൧0 
ശാസ്ര്രശകലങ്ങറം ൭ 
താലൃക്കുപടങ്ങറം ൧ 

തി മവിതാംക്രര് ആററ്ലസു് വലുതു” രൂ ൨൭ 
ടി ടി ചെറുതു രൂ ൧ 

മാനസികശാസ്ര്രം രൂ ൧ 
' 2 5. 8. 8010൦0 

നനന. 
മ) 0. 2. & 50105, 0 ബ്ല, 

വ്രണ. 

ഠാ550ാ5--5005-5502--5505--ടോഠാടാഠ0ടാ?: ് 

ലം ലി ക (2 ശ്രീരാമവിലാസം പ്പസ്സ 
മ്കോഥ്ം. 

പ്പ 

ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം. തമിഴ് ഈ ഭാഷകളില് എല്ലാ 
ത്തരം അച്ചടിവേലകളും ഭംഗിയായ രീതിയില്, കൃത്യസമം 
യത്തു ചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെടും. 
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നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതില് ലാഭമായും ക്ലിഫവില 

റ 

ക്ട് ൮ നക് 



(കേക...) 

(കണ്ണൂമ്പഴ കൃഷ്ണവാരിയര്) ) 

1 

മാമകാത്മാവിങ്കലും മാദൃശസാമാന്യമാം 
പ്രേമത്തി൯ബിന്ദുക്കളെ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാം ദ്ദൈവം! 

വീശിയില്ലതു തെല്ലം ലോകത്തില്; കരിമൊട്ടി൯ 
“മോശമാം" വദന്ത്തെത്തൊടിലമുതദ്ദുതി! 

താരകാനികരവും കണ്ടതായ് നടിച്ചില്ലി- 

പ്പാരിലെച്ചേറില്പ്പ്രിറന്നുള്ളതാം മുകുളത്തെ? 

ഗന്ധവാഹഹ൯താനെന്നുമടുത്തു ചുററിപ്പറഠി- 
ബ്ലന്ധഭാവത്താല് വിശിടുന്നുണ്ടിപ്പാവത്തേയും. 

വണ്ടിണ്ട മുരണ്ടെപ്പാനേരവും ചാരത്തെത്തി- 

ക്കൊണ്ടു ത൯കാലാല് ചവുട്ടീടുന്നു മൂദ്ധാവിങ്കല്! 

ഹാ! മമ “തലതെറിച്ചെ്ങ്കിലേ പിന്തിരിക്ര 

"കാമലോലുപമാമിബ് ഭൂമരാവഥി തനം! 

1 ി ) 

ശൈവലമാലാലോല ശയ്യയില് കിടത്തി ന- 

ഴ ! ല്ലവവളര്ച്ചെവതിരത്തൊട്ടിലാട്ടിക്കൊണ്ടേററം 

ആനന്ദമിയററിനാഠം സരസിയെ൯പൊന്നമ്മ 

ഞാനൊരു മുലക്കുഞ്ഞായ് റവാണൊരക്കാലത്തിങ്കല് 

മാത്താണ്ഡനോരായിരം കരവും നീട്ടിപ്പ്ാരം 

| വിസ്തൃതമാക്കി ഗ്രീഷ്ഠപാന്ഥനെസ്സറല്ക്കരിക്കെ, 
ജീവനം ക്ഷയിച്ചുപോയ് ചലനംതന്നെയററി- 

പ്രാവനാശയ പോലും കലങ്ങിടുന്നിതിപ്പോറം; 

,രണ്ടുനാളിടകൊണ്ടി വൃത്യാസമീയാഴിക്കു. 

മുണ്ടാവില്ക്രപങ്ങംതന്സ്ഥിതിയെന്താവോപിന്നെ? 

ദൈവമെ, ജീവനംതാന് പരക്കായ് കൊടുപ്പ്യോക്മം 

നീ വരമിതോ നല്കിദ്ദാതൃത്വം നേടിടുന്നു ? 
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അടിയില് വരണ്ട നീര്ച്ചെളിക്കൊട്ടുടമ്പിലോ 

കൊടിയ വെയില്ചചൂടും മൌലിയിലളിഘാതം; 

എങ്ങനെ പൊറ്വപ്പുതെന്നീശ, ഞാനിവിടത്തില്$ 

മംഗളമതിക്സിഷ്ഠതീവിതത്തേക്കാര്ം മൃതി. 

വല്ലവണ്ണൂവുമെന്െറ കണ്ണൊന്നു തുറക്കവാ- 

നുല്പസല്കൃപാരശ്മി രൂരുക., ഭഗവാനേ! 

താവകവിലാസതശ്രീഭരമീ ലോകം കണ്ടു 

കൈവരുത്തട്ടേ ജന്മസാഫല്യമിവനപ്പം. 

മേലുമിപ്പുതംജന്മസമംടം പെടാന്റ്റാനായ് 

ചേലുററ മാഗ്ലമെങ്ങും കാണ്മതില്ലിതൊന്നെന്ദയേ. 

4മല്പ്രേമം” ലോകമത്തിനായാവോളം ദാനം൭ ലയ്ക്ു 

തല്പരം ത്വദംഘ്ലിയില് മജ്ജന്മമൊടുങ്ങാവു!! 

൦.൭൦... 

തത്തമ്മേ! 
ത്ത് ത്ത ത്തം 

( കേക. ) 

വൃന്ദാവനം---വാസന്തിഅമ്മ 

വാരാശിപ്പുടര്പ്പിലും വാനിടപ്പുരപ്പിലും 

വാരാളും വസുമതിവായ്ക്കിലും നോക്കിനോക്കി, 

നിസ്തൂലപ്രകൃതിതന് നിമ്മല വിലാസതശ്രീ 

നത്തനരംഗങ്ങളെ നിത്യവും കണ്ടുകണ്ട് 

സത്വരമാഫ് മാദത്തില്സ്സുത്തരെ മയക്കിടും 

സാത്വികഗാനാമൃതം സന്തതം തുകിത്തുകി, 

സ്വന്തം ഭാഷയില് സ്പ്ാരസ്വതമാം ത്ത 

സ്വാന്തത്തില്സ്സുകലക്ദം സാന്ദ്രമായ് ച്ചേത്തുചേത്തു്,. 

എത്രയും കൌതുകത്തോടെങ്ങുമേ സഞ്ചരിച്ചി. 

ഞ്ങെത്തി വിശ്രമിച്ചീടും തത്തമ്മേ ! നമസ്ത്രാരം! 

എന്നുടെ പൂന്തോട്ടത്തി൯ജന്മസാമ്രാജ്യമുത്താ- 

യെന്നുമിത്തേന്മാവിന്തൈച്ചില്ലയിലിരുന്നു, നീ 

കാതരയാകാതെയെന് കാതിനും കരളിനും 

കരതുകക്കാതലേറാ൯ കാകളി പാടിടെടോ! 

ഉറം൭ പ്യാരുളഞ്മുംനിനെഠഗാനപ്പ്യുമ്ൊഞ്ചല്കേറം പ്പാ-. 

സ്്്ലമുല്പകാവിലല്ക്കുണ്ണതയെവത്തമേ : ] 

ആപല്ഗശ്ശൂമംയൂക്ചതെല്ലം പാത്രമായ “ത്തീറ്റീടേണ്ടാ;, 

പാപദൂരിതേ! ദൈവം സത്യത്തിന് സത്തല്ലയോ? 

ദുജ്ജനജിഹ്വാഗ്രത്തിന് വിഷത്തിജ്വാലാമാല 

നിജ്ജിചയാകകം നിന്നെയെന്നു നീ പേടിക്കേണ്ടാ; 

അല്ലവുമസ്വതന്ത്രയാമെന്നു ശമങ്കിക്കേണ്ടാ; 

വിപ്പവം വന്നുചേരുമെന്നാത്തയായീടോന്ടാ; 

പാവനചാരിത്രത്തില് കളങ്കം തെല്ലംപററാഃ 

ഭാവനോദയപ്പിതിവായ്യ്യോടുമൊത്തു വാഴാം. 

ജീവിതപ്പ്യൊരുളെന്താ,ണെന്തിനാണെന്നും മറ൨൦. 

സാവധാനമായിരുന്നോരോന്നു ചിന്തിച്ചിടാം. 

പേരഞ്ചിപ്പരന്നീടും പാരെങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു 

സാരവാത്തകഠം പാരം സഞ്ചയിച്ചിരിക്കാം നീ 

ആയവയോരോനായിട്ടായാസം കലരാതേ 

സ്വായത്താസ്വാരസൃശ്രീഭൂയസ്സാം ഭംഗിയോടും, 

പ്രതൃഷപ്രഭാസാരപ്രത്യക്ഷോദയംപോലെ 

തത്തിത്തത്തിയെ൯തഷ്കത്തത്തമ്മേ! പാടീടെടോ!: 



ി 
ന 

0-500-50 

കാശിയുടെ ഗ്രഹപ്പിഴ. | 

മലയാഭളരാലും വിശേഷാല്പ്രതി: 

കാള 

(അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ.) 

കാശിനാഥനു മൂന്നരവയസ്സ കഴിയുന്നതുവരെ വലിയ 
ഗ്രഫപ്പിഴയാണെന്നു ജാതകം പരിശോധിച്ച പല ജ്യോതി 
ശ്ശാസ്രജ്ഞന്മാരും അഭിപ്പായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . അവരില് ഓരോ 
രുത്തരും അവനവനെറ ശാസ്ര്രനൈപുണ്യവും മനോധു 
മ്മവും പ്രത്യേകിച്ചു കാശിയുടെ പിതാവിന്െറ ധനസ്ഥി 
തിയും അനുസരിച്ചു പല പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും പ്രതിവിധി 
കളും നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . കാശിക്ക്" ഇപ്പ്യോഠം 
വയസ്സു മൂന്നു തികഞ്ഞു. എന്നാല് ഇതേവരെ പറയത്തക്ക 
യാതൊരു ഗ്രഹപ്പ്ിഴകളും ആ ബാലന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെ.നു 
കൂളതു പ്രസ്ലാവയോശ്യമാണ്ു് . പ്രായശ്ചിത്തം വകയ്യക്ച 
കാശിയുടെ പിതാവ നിക്കി വെച്ചിരുന്ന സംഖ്യ പലിശ 
വദ്ധിച്ചു പെരുകിയിരുന്ന എന്നുള്ളതും വാസ്തവം തന്നെ. 
പ്രതിവിധികഠം ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള 
സാഖ്യയ . പലിശയ്യുച്ഛകൊടുത്താല്ത 
ന്നെ ഗ്രഹപ്പ്പിഴകെഠം നീങ്ങുന്നതാ 
ണെന്നു കാശിയുടെ പിതാവയ കാലേ 
കണ്ടിരിക്കണം. 

ം നരസിംഹഫയ്യ൯ ജഡ് ജിയോ, 
മു൯സിപ്പ്പോ, പ്രിന്സിപ്പാളോ. 
പ്രൊഫസരോ അല്ലെങ്കിലും നാട്ടി 
ലെ പ്രമാണികളില് ഒരാളായിരുന്നു 
എന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമില്ല. അ 
ദ്േഹഠത്തെ പരിചയമില്ലാത്തവരോ 
അദ്ദേഹമായിട്ടു ഇടപെടാത്തവരോ 
അവിടങ്ങളില് ആരുംതന്നെ ഇല്ലാ 
യിരുന്നു. നരസിംഫഹ്ത്തിന്െറ 
പേര് നാട്ടിലും പുറമേയും ധാരാള 
മായി കേട്ടു തുടങ്ങിട്ട് ഏകദേശം 
അഞ്ചുകൊല്ലത്തോളമായിട്ടുണ്ടു . ആ 
ദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരിലുള്ള സ്ന്റേഹം 

കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ കാണു 
സ്വോഠം ഉള്ള കൌതുകം കൊണ്ടോ, 
അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേര 
മുഴുവ൯ പറവാനുക്ള ശജ,കൊണ്ടോ 
നരസിംഹമൃത്തിഅയ്യ൯' എന്ന നാമധേയം ചുരുങ്ങി 
വെവം നരസിംഹം? മാത്രമായതെന്നു നിശ്ചയിക്കുവാന് 
പ്രയാസം. €നരസിംഫത്തിനെ ഒരിക്കല് കണ്ടാല് പി 
ന്നെ മറക്കില്ല! എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തേപ്പുററി പര 
ക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം. നരസിംഹിത്തിനെറ ഭായയ പതി 
വായി അടിച്ചു തളിച്ചു വെടിപ്പാക്കി കോലം അണിയുന്നത് 
'സ്രാമി? യുടെ തലയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ കഷണ്ടി 
ത്തലയിലെ ഭസ്തൂക്കുറിയെ പററി ചില പരിഹാസപ്രിയ 
ന്മാര് പറയാറുള്ളതില് വലിയ അതിശയോക്തിയുണ്ടെന്നു 
പറയുവാനില്ല. തന്ത്രിയ നെററിയും തടിച്ച പുരികങ്ങളും 
തുഠിച്ച കണ്ണുകളും പെൌരരുഷത്തിനെറ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങ 
ളാണെന്നു അദ്ദേഹം സവാത്മനാ വിശ്ചസിച്ചിരുന്നു. മുക്കു 
നെററിയോട്ട ചേരുന്ന സ്ഥലം അസാരം അഗാധമായിരുന്നു 
എങ്കിലും ആആ ഭാഗം സ്ൃൃഷ്ടിക്കുമ്പോഠം ഉണ്ടായിരുന്ന അശ്ര 
ദ്ധയോ സാധനദൌര്ല്ലഭ്യമോ പിന്നീടൊരിക്കലും ഉണ്ടായി 
ടടില്ലെന്നുള്ളതിനു അ അവയവത്തിന്െറ ബാക്കി ഭാഗം 
ധാരാളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃ വായ് തുറ 
ന്നപ്പ്യോഠം ഈര ലോകങ്ങളും കണ്ടെ സ്ഥ തിക്കു നരസിം 
ഫാം വായ് തുറന്നാല് അതും അതിലപ്പുറവും കണ്ടില്ലെങ്കി 
ലല്ലേ വിസ്കയിക്കുവാനുള്ളു . എങ്ങിനെ ആയാലും “സാമി? 
വായ് തുറക്കുമ്പോറം പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന ഭന്താവലികഠം? 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരിനെറ യാഥാത്ല്യത്തെ കുറഞ്ഞെന്നു 
സൃഷ്ടമാക്കിയിരുന്നു. നരസിംഹിത്തിനെ സ്തൃഷ്ടിച്ചപ്പോഠം 

ത്രീമരി അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ. 

അനാവശ്യച്ചിലവുകളൊന്നും വന്നുപോകരുതെന്നു സ്ൃഷ്ടിക. 
ത്താവ) കാലേ കുരുതീിയിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മാവ് 
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വയറ സ്ഥാനാരോഫ 
ണം ചെയ്യതു. സാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടി 
കത്താവു ചെയ്തതു വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്നുതന്നെ 
പറയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് മാറിനും കുടവയറിനും. 
മധ്യ്യേ കണ്ടിരുന്ന അഗാധമായ വിടവു” ഒരു പണസഞ്ചിയു 
ട്രേയും മിക്കപ്പോഴും മുവക്കാന് ചെല്പത്തിന്േറയും ആവശ്യ 
ത്തെ ഭംഗിയായി നടത്തി. അ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചാല് 
തല്ല്ലാലത്തേക്കാവശ്യമുള്ള ചില്ലറ നോട്ടുകളും വെററില ച്ചു 

രുളുകളും കിട്ടുമെന്നാണു കിംവദന്തി. നരസിംഹത്തിന്െറ 
ആകൃതിയേപ്പുററി എന്തുതന്നെ അഭിപ്രായം പറയുവാനു 

ണ്ടായിരുന ലും €4കയ്യ്യിലെ കാശി 
ല്ലാതക്ക് കാമനാട്ടമാ ഇരുന്താ എ 
ന്ന ഫലം. ഇന്ത ഉലകത്തിലെ പ 
ണക്കവര൯താനെ പെരിയവന്. 
അതെല്ലോരുക്കും തെരിന്ത വിഷ 
യമേ. വ്യാഴം പതിനൊന്നിലെ 
നിക്കറപോതുതാന് നമ്പ ജനനം. 
അതുക്കുമേല് ഇനി എന്ന വേണ്? 
എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ബലമായ വിശ്വാസം. 

നരസിംഹത്തിനു അല്പമെക്കി 
ലും ഭയമോ ബഹുമാനമോ ശമംയോ 
ഉണ്ടായിരുന്നതു സ്വന്തം സഹധര്, 
മ്മചാരിണിയെ മാത്രമാണ്”. 
പറഞ്ഞതിനു വിരോധമായി അദ്ദേ 
ഡാ എന്തെങ്കിലും പ്രവത്തിക്കാറ. 

ണ്ടോ” എന്നു സംശയമാണ്. പ്ര 
ത്യയേകിച്ചു കാശിനാഥന്െറ ജനന 

ത്തിനുശേഷം എല്ലാത്തിനും പ്രമാ 
ണം “നമ്പ സംസാരം? തന്നെ ത്ത 
യിത്തീന്ന. റ 

ളം 

സാമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്യോഗം എന്താണെന്ന്” 
ആരെമ്മിലും ചോദിച്ചാല് നരസിംഹം “എന്ന? ഇപ്പൊഴുതു 
സ്വസ്ഥം താന്?” എന്നാണു സാധാരണ പറയാറുള്ള  മ൨. 
പടി. ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ സ്ഥിതി പരക്കെ അറിയാമാ. 

. യിരുന്നതുകൊണ്ടു് അതിനോേപ്പററി ആരും അര ശാറ്യമായി 
ചോദിക്കാറില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും ആലോചന മ്രടാ. 
തെ ചോദിക്കുകയാണെമമില് സാമിയുടെ മവുപടി കട്ടിത്ത. 
മിഴിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്െറ ഗെരരവത്തേപ്പുറഠി. 
ആരും സംശയിച്ചിരുന്നതുമില്ല. 

നരസിംഫത്തിന്െറ സ്വസ്ഥവൃത്തിയേപ്പുററി അദ്ദേഹ. 
ത്തിന്െറ ഗൃഹിണിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നു ഉരഫി; 
ക്രവാന് പ്രയാസം. എന്നാല് സ്വഗൃഹത്തിലെ ചേണാന. 
വട്ടങ്ങളേയും സാമിയുടെ പദവികളേയും പററി ഇടയ, 
കിലും പുറത്തിറങ്ങി നാലുപേരോട്ട വ ച്ചു കൃതാത്ഥത 
അടയുവാന് സാധിക്കാത്ത സ്വസ്ഥവൃത്തി ആ സാധ്വീരത്നം 
എത്രമാത്രം അദിനന്ദിച്ചിരുന്നു എന്നു നിശ്ചയിച്ചുക്രടാ.. 
എങ്ങിനെ ആയാലും നരസിംഫത്തിനെ ൪൫൬ ഇരുപ്റ്റില് 
നിന്ന് ഒന്നിളക്കുവാന് അവര് പല മാഗ്ലങ്ങളും ആലോചി 
ച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു വാസ്ത്രവം തന്നെ. :ഉൃദ്യശിശാപം ഉപ 
കാര'മായതുപോലെ കാശിയുടെ ഗ്രഹപ്പിഴ സ്വമാതാവി, 
നെറ ആഗ്രഹനിവ്ൃത്തിക്ക് ഒരു നല്ല സന്ദര്ഭം നല്കി. 

ഒരുദിവസം നരസിംഹം ഉപ്പയ്മു, പതിവുപോലെ 
സാപ്പൂടും മുവക്കം കഴിഞ്ഞു” ഉമ്മറത്തു കസാലയില് കിട 



മലയംളരാബ്യംധിശേഷാല്പ്രതീം 

ക്ഷമ്പോഠം അദ്ദേഹത്തിന്െറ സഹധര്മ്മചാരിണി പുത്ര 
സമേതം സമീപത്തു വന്ന് ഓരോന്നു പറയുവാന് ആരം 
ഭിച്ചു. 

ഭാദ്മൂ__എന്നമൊ കൊഞ്ചം നാളാ കൊഴിന്തക്ക് ഒടമ്പക്ക് 
! സുഖമില്ല്ലൈ. രാത്രിയിലെ നിത്തിരൈ ഇല്ലാതക്ക് 

എപ്പോതും നെട്ടല്താന്. 

നര-_ഒടെമ്പുക്ക് ഒട്ടല് ഒണ്ണ്ണം കാണമേ. 

ഭാ _നീങ്കഠം അപ്പുടിതാന് ശൊല്ലുവേറം. - എനക്കു 
താനേ തെരിയും. കുഴന്തയോട്ട് ഒടമ്പു പാതിയാ 

. പോച്ചു. 

നര. അപ്പടി ഇരുന്താല്, അന്ത വൈദ്യരെ ആളെ ശൊല്ലി 
വിട്ടു മരുന്തോ കിരുന്തോ വാങ്ങി കൊടുക്കവതാനെ? 

ഭായ്യ -മരുന്തു വാമി കൊടുക്കാതക്കാ ഇപ്പടി? എല്ലാം അവ 
നോട്ട് ഗ്രഹപ്പ്ിഴതാന്. ശനിപ്പെഴയുടെ കാലമാക്കും. 
ശൊന്നാനെ അന്നയ്യച്ഛ അന്ത ജ്യോസ്യന് അന്നക്ക്' 
വൈക്കത്തിലെ ഒരു പ്രാതല് കഴിക്കണമെന്ന് . അത്' 
ശെയാതിക്ക് താന് ഇപ്പടി നെട്ടല്. അതുക്ക് ആ 
ക്ഷേപമേ കിടയാത് . തെരിയുമാ. 

നര._പ്രാതലാ-എന്ന പ്രാതല് -ആരുകട് -പ്രാതല് ശാപ്പിട 
റതാനാ-സരി-പ്രാതല് വഴവാടാകഴഷരെതുക്ക പണം 
ചെലവാക്കറ കാരിയം-അന്ത വൈക്കത്തപ്പുനാലെ 
ക്രട ഇന്ത നരസിംഫത്തെ എളക്കരതുക്ക്' മുടിയാതു് - 
ശനിയും പൊഴക്കലൈ. കിനിയും പൊഴക്കലൈ- 
യാര്' പൊഴച്ചാലെന്ന-ഇന്ത നരസിംഹത്തോടു യോ 
ഗത്തിക്ക്' വൈക്കത്തപ്പു൯ക്രടി എതിരാകാതു് -ജാസ്തി 
പേശാതിക്ക് അപ്പുറം പോ. പ്രാതലെല്ലാം നമ്പ 
അടുക്കുള്ളയിലെ താ൯. എന്ദ രൂക്കം വറത്ത്. 

എന്നു പറഞ്ഞു നരസിംഹം കസാലയില് ഒന്നുക്രടി 
സുഖമായി കിടപ്പറപ്പിച്ചു. എന്നാല് ജാതകവശാല് തന്നെ 
അന്നുച്ചക്കു സാമീക്കു ഉറക്കം വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഭയ നിശ്ച 
യിച്ചു. സാമിയും ഭായ്യയയും തമ്മില് ഒന്നു രണ്ടു മണിക്രൂ൪ 
നേരം മുറിയാതെ നടന്ന സംഭാഷണം ഏതു രീതിയിലുള്ള 
തായിരുന്നാലും ഒടവില് നരസിംഹം ഭാര്യയുടെ പ്രേരണയ്മുക്ച 
വശംവദനായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വൈക്കുത്തേക്ദ 
പുറപ്പെടാന് നിശ്ചയിച്ചു എന്നേ പറയേണ്ടു. 

1 

എറണാകുളത്തുനിന്നു ബോട്ടില് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നാ 
യിരുന്നു ആദ്യത്തെ നിശ്ചയം. എന്നാല് യാത്രയ്യുചഛള്ള 
സാകയ്യവും സുഖവും പണച്ചിലവിനെ ആത്രയിച്ചിരിക്ക 
ന്നതുകൊണ്ടു കേവു വഞ്ചിയിലാണെങ്കില് എത്ര പേക്കെ 
കിലും ചുരുങ്ജിയ ചിലവിന്മേല് സ്വാതന്ത്ര്യമായി പോകാ 
മെന്നു നരസിംഹം കണ്ടു. സാമിയുടെ ഈ അഭിപ്രായം 
ഭായ്്യയും സസന്തോഷം അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടു നര . 
സിംഹംതന്നെ അടുത്ത ദിവസം എറണാകുളത്തു ചന്ത്യില് 
ചെന്നു പത്തു പഠ അരിക്കാവശ്യമുള്ള കോപ്പ്ുകളെല്പാം 
സഫായത്തില് വാങ്ങി സാമാന്യം നല്ല ഒരു “വള്ളവും"തയാ 
വാക്കി. 

യത്ര നിശ്ചയിച്ചദിവസം കവത്തവാവായിരുന്നുതു 
കൊണ്ടു് ഏകദേശം വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടുക്രടി 
എറണാകുളത്തു കടയില്നിന്നു കയവന്നതായാല് യല്ല 
ടതക്ക"മായിരിഷമമെന്നും െളുപ്പ്ിന്നു വൈക്കത്തെത്താ 
മെന്നും ഈന്നുകാ൪ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തില് 
നരസിംഹത്തിനും പത്തിക്കും പരിചയം അത്രമാത്രം ഇല്ലാ 
യിരുന്നതുകൊണ്ടു വഞ്ചിക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലു 
മണിക്കുതന്നെ പുറപ്പെടാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. 

പുത്രദാരഅഅളും പ്രാതലിനുള്ള, സാമാനങ്ങളുമായി നര 
സിംഹം നാലയമണിയോടുക്രടി എറണാകുളത്തു കടവില് 
എത്തി. നരസിംഹത്തിനു താ൯ മനുഷ്യസാധ.രണമ 
ല്ലാത്ത എന്മൊ ഒരു മഹല്കൃതയം ചെയ്താ൯പോകുന്നതു 
പോലെ തോന്നി. തന്െറ വിശേഷപ്പെട്ട പ്രാതല് കിട്ടി 

യില്ലെങ്കില് വൈക്കത്തപ്പന് പട്ടിണികിടന്നു വലയുന്നതാ 
ണെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ആത്തിയോടുക്രടി ത 
നെറ പ്രാതല് സ്വീകരിക്കുവാന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുചേലബ്ബാ 

 പമണനെറ ഛായയില് അദ്ദേഹം വൈക്കുത്തപ്പുനെ കണ്ടു. 
ആഅഭൂതപൃവമായ തെറ ഉദാരപൌഷ്ടയല്യത്തെറ്വുററി ചി 
ത്തിച്ചു സ്വാമി സ്വയമേവ പലളരു അഭിനന്ദിച്ചു. തന്നോ 
ടെനനപോലെ അഖിലലോകത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് 
അസാമാന്യമായ കൃതകൃത്ൃതയും കൃതജ്ഞതയും തോന്നി. 
അദ്ദേഹം മുഭസ്തേരവദനനായി നാലഭാഗത്തേള്ഒം ഒന്നു 
കണ്ണോടിച്ചു. എറണാകുളംകായല്തീരത്തിന്െറ മനോഫ 
രത സാമിയെ ഇദംപ്രഥമമായി ഒന്നു വിസ്കയിപ്പിച്ചു. അസ്തു 
മനസുയ്യുന്െറ അന്ത്യകിരണങ്ങളില് ഇളകി മിന്നിത്തിളങ്ങി 
യിരുന്ന തിരമാലകഠം സാമിയുടെ ഉദാരബുദ്ധിയെ അദിന 
ന്ദിച്ചു മന്ദസ്തിതത്തോടുക്രടി അദ്ദേഹത്തിനു സ്വാഗതം പറ 
യുന്നതായി തോന്നി. കായലില് അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചി 
രുന്ന ബോട്ടുകളും കരയില് ഓടിയിരുന്ന കാവുകളും പല 
വിധശബ്ദുങ്ങം മുഴക്കി നരസിംഹമൂത്തിഅയയരുടെ സല്ലം, 
ഥ?"യെ ലോകമൊട്ടുക്കും പരസ്യപ്പെടത്തുന്നതിനു ബദ്ധപ്പെ 
ടടന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. എന്തിനധികം. കായലിലും 
കരയിലുമായി സാമിയുടെ ദുഷ്ഠിക്കു വിഷയീദവിച്ച സകല 
വസ്തക്കളും സാമിയുടെ അപാരമായ ഖദായ്യത്തേയും ദാന 
ശീലത്തെയും കണ്ടു വിസ്തയംപൃണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഭിന 
ന്ദിച്ചു സുഖയാത്ര” ആശംസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്' അദ്ദേഹത്തിനു 
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. അത്േതേവരെ അനുഭയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു 
പരമാനന്ദം സാമിയെ അപ്പഹൃതചിത്തവൃത്തിയാക്കി 
ത്തീത്തു. ഏണ്ടിപൊണ്ണണെ., ഉന്നുടയ ആടൈയാഭരണങ്ക 
ളെല്ലാം എടുത്തിരുക്കയാ, കാശിയോടതും?" എന്ന് ഉച്ച 
ത്തില് ചോദിച്ചു സംതൃഛ്ലിയോടുക്രടി ഒരു ചിരിചിരിച്ചു 
നരസിംഹം വഞ്ചിയില് കയറി. ഭായ്യയേയും കുട്ടിയേയും 
വഞ്ചിപ്പുരയയുള്ളില് സുഖമായി ഇരുത്തിയതിനുശേഷം 
സാമി മുവക്കാന്ചെല്പവുമായി വഞ്ചിപ്പുടിയിന്മേല് ഇരുപ്പൂറ 
പ്പിച്ചു. വഞ്ചി സാവധാനത്തില് എറണാകുളം കരവീട്ടു. 

11 

ഇരുട്ടാകുന്നതുവരെ നരസിംഹം ഉരന്നുകാരോട്ട് ഒരോ 
വത്തമാനങ്ങഠം പറഞ്ഞും വഞ്ചിയാത്രയുടെ സുഖത്തില് 
മൂജിപ്പാട്ടുപാടിയും കാശിയെ കളിപ്പിച്ചും കഴിച്ചു. . കവത്ത 
വാവായിരുന്നതുകൊണ്ടു ഇരുട്ട് അതികറഠിനമായിരുന്നു. 
വഞ്ചിയാത്ര൭ _ ശീലമില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു സാമിക്കു 
കുറച്ചൊരു ടു അം ഇരുന്നില്ല. എന്നാല് 
കായലില് പറയത്തക്ക ക്ഷോഭമൊന്നുമില്ലായിരുന്നതു 
കൊണ്ടു യാത്ര ഒരുമാതിരി സുഖമായിത്തന്നെ തോന്നി. 

അത്താഴത്തിന്നു കാശിയുടെ മാതാവു ഭദ്രമായിക്കൊ 
ണ്ടുവന്നിരുന്ന കാല്പ്റിയും ദോശയും ശട്ടിച്ചാതവും? മൂന്നു 
പേരും സുഖമായി കഴിച്ചു. പിറേറന്നു വൈക്കുത്തുചെ 
ന്നാല് ചെയ്യേണ്ട കൃത്യങ്ങളെപ്പുററി ഭായ്യയോട്ട് ഓരോന്നു 
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരന്നതിനിടയില് കാശിയെ ഉറള്ദവാ൯ 
കിടന്നി.മന്ന അമ്മ ഒരുമാതിരി ഉറക്കുമായി. അരസിംഹം 
നല്ലപോലെ ഒന്നു മുക്കി കാലിന്മേല് കാലും കയററഠി 
വഞ്ചിയിന്മേല് ചാരി ഇരിപ്പായി. കഴുക്കോല് വെള്ള 
ത്തിലും വഞ്ചിയിന്മേലും മുട്ടുന്ന ശബ്ദവും കാശിയുടേയും 
മാതാവിനേറയും ശ്വാസോച്ലൂവാസവുമല്ലാതെ” മറ൨ യാ 
തൊരു ശബ്ദുവും കോഠംപ്പ്ാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

നരസിംഫഹത്തിന് മനോരാജ്യത്തിനെറ ശക്തി 
കൊണ്ടു് ഉറക്കം തീരെ വന്നില്ല. സാമിക്ക് സംഗീതത്തി 
൯ കുറച്ചൊരു വാസന ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു് കുറേനേരം 
മൂളിപ്പാട്ടുപാടി കഴിച്ചു. ഒടുവില് തനിയെഇരുന്നു മുഷി 
ഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഉരന്നുകാരോടു സംഭാഷ്ഖ 
ണം തുടങ്ങിയതു് . 

ടേ വഞ്ചിക്കാറാ,? എന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. 

ഒന്നാമ൯ __എന്താസാമി. ലം റ 

സാമി__എഡേ, ഉ൯പെയര് എന്ന? 



 ഒന്നാമ൯__:കഞ്ച്യ?ന്ന്' പറയും. 

/ സാമി__അടെ, കുഞ്ചും ഒനക്ക്' പാടത്തെരിയുമാ. 

.കുഞ്മു__ എനിക്ക് പാടാനുംമറവം അറിഞ്ഞുക്രടാ സാമി. 

സാമി__വേറെ ഒരുത്തന് ഇരുക്കാനെ_അടെ-ഏണ്ടാ നീ 

തുങ്കിയാച്ചാ? 

രണ്ടാമന് ഇല്ലാ സാമി. 

. സാമി __ഏണ്ടാ ഉന്പെയ൪. 

രണ്ടാമന് _എനെറ പേരോ__എനെറ പേരു കിട്ടന്. 

കിട്ടന് എന്നപേര് കേട്ടപ്പോഠം എന്തോ ഒരമംഗള 
ശബ്ദും കേട്ടപോലെ സാമിക്ക് കുറച്ചൊരു പരിഭൂമമോ 
ചാഞ്ചല്യമോ ഉണ്ടായി. അല്പനേരത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നും 
.മിണ്ടാതൊൂഇരുന്നു. എഷ്കിലും തല്ക്കാലം യാതൊന്നും പ 
രിഭൂമിക്കുവാനില്ലെന്ന് നല്ല ഉറപ്പൂണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു സ 

. മാധാനത്തോടുക്രടി വീണ്ടും സംഭാഷണം തുടറ്ര; 

സാമി__അടെ;, കിട്ടന്, ഉനക്ക പാടത്തെരിയുമാ ? 

കിട്ടന് __കുറപ്പയൊക്കെ അറിയാം സാമി. 

.സാമി__അപ്പി ആനാല് ഏതാവതു്' ഒരു കീരുത്തനം 
പാടര്തുക്കെന്ന ? കല്യാണിയിലിയാ കാംബോജിയി 
ലിയാ ഏതാനാലും തേവലൈ. 

കിട്ടന് ....പാടാമല്ലൊസാമി. സാമി ഒന്നു പറഞ്ഞാല് പി 
ന്നെ അതിന്: തക്കമുണ്ടോ? വഞ്ചി കൈതപ്പൊഴക്കാ 
യലില് വീണോട്ടെ. അപ്പ്പോഴാണ്' പാടാന് രസാ. 
കിട്ടന്െറ മവുപടികേട്ട്' തൃഹ്ഛിപ്പെട്ടു നരസിംഹം 
വീണ്ടും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. വഞ്ചിയാത്രയുടെ സുഖം 
കൊണ്ട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നുമയങ്ങി. 

ഏകദേശം പത്തുനാഴിക രാവായപ്പ്യോഴേക്ക്' വഞ്ചി 
: കൈതപ്പ്യൊഴക്കായലില് എത്തി. ഇതറിടത്തു കിട്ടന് അര 
'യുംതലയുംമുവക്കി" ഉയന്നുകാരനോടു എന്തോ ചിലതെല്ലാം 
.മന്ത്രിച്ചതിനുശേഷം വഞ്ചിപ്പുടിയിന്മേല് കയറഠനിന്നു ഏ 
.താണ്ടു ബാധോപ്ദ്രവംപോലെ ആടാനും പാടാനും തൂടങ്ങി. 
 അദ്ധാരാത്രിയില് കൈതപ്പുഴക്കായലിന്െറ ഒത്തനടടവില് 
ഒരു ചെറിയ വഞ്ചിയില് ഇരമാതിരി ഒരു ബാധയിളക്കം 
എത്രമാത്രം ആശാസ്യമായിരിക്കുന്നതാണെന്നു അല്പമൊന്നാ 
ലോചിച്ചാല് അറിയാവുന്നതാണ്ട് . കിട്ടന് വഞ്ചിപ്പുടിയി 
“ന്മേല് കാലുകഠം അകത്തിവച്ചുനിന്ന് ഭ്രാന്തനെന്നപോലെ 

' ഏുങ്ങടം, പൊങ്ങട, ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കട?എന്നുപാടി വഞ്ചി 
. താളത്തില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബലമായി ഇളക്കി. കിട്ട 

ന്െറ നിലവിളിയും വഞ്ചിയുടെ, ഇളക്കവും ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരു 
ന്നവരെ-പ്രത്യേകിച്ചു പ്രാതല്സദ്യയിലെ പഴപ്രഥമന് 
സ്വപ്പ്ത്തില് സാപ്പ്പിട്ടിരുന്ന നരസിംഹത്തിനെ ഉണത്തി. 
നരസിംഹവും ഭായ്യവും കായ്ക്കും തിരിയാതെ നേരം 
പരിഭൂമിച്ചുനിന്നുപോയി. ഭയവിഹ്വലയായ നരസിംഹ 
“ത്തിനെറ സഹധമ്മചാരിണി വാവിട്ടു നിലവിളിതുടങ്ങി. 

അടേ കുഞ്ചു ഇന്ത പയ്യനിക്ക് എന്ന ₹? ഇവന് പ്രാ 
ന്തനാട്ടാമാ എളഫറാന് ? ഏണ്ടാ ശൊല്ലേ൯?? എന്ന് നു 
മ്മുടെ പുരുഷകേസരി ഗജ്ജിച്ചു. 

കുഞ്ചു (യാതൊരുകലക്കവുംക്രടാതെ അയ്യോ സാമി കീട്ടനു 
ഓദ്രത്തിന്െറ ആണ് . ഇതൊരു പതിവാണു സാമി. 
പേടിക്കാനില്ല. 

സാമി എന്ന ഓാദ്രമിട. 

കുഞ്ഞു --ഓദ്രംതന്നെസാമി. നാലഞ്ചുകൊല്ലമായി തുടങ്ങിട്ട്. 

സാമി_.എന്നാ__പ്രേതം ബാധിച്ചിരുക്കിറതാ? 

.കഞ്മു__ആ, സാമി, പ്രേതം, പ്രേതം__ഉണ്ടികപ്രേതം. 

സാമി__.ഏണ്ടാകിട്ടന്൯ നീ പൈത്യംപിടിത്തവ൯പോല്__ 
അടേ കുഞ്ചു ഇന്ത പയ്യനെ കായലിലെതള്ളിവിട്ട് __ 
ഏണ്ടാ മുഴിക്കറായി_തള്ളിടാ'"എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു 
സാമി കിട്ടന് നിന്നിരുന്നിടത്തേക്ക്' പിടിച്ചുപിടിച്ചു 
നടക്കുവാന് ശ്രമിച്ചു. 

ന ഖി ന മന് 11൩. ആന. നത്തും. നറ്റ് 
& 

[ മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രത് 

ഇതുകണ്ടപ്പ്യോഠം കിട്ടന് വഞ്ചിപ്പുടിയിന്മേല്നിന്ന്' 
താഴത്തിറങ്ങി കയ്യ്യിലുണ്ടായിരുന്ന “ഇലകീട്ിക്ക് ടോച്ചു്" 
മിന്നിച്ചിട്ട് “ഹേ, ഇപ്പോഠം ആളേമനസ്സിലായോ? എന്നു 
ചോദിച്ചു. കുറച്ചനേരത്തേശദ നരസിംഹത്തിന് യാതൊ 
രൂവിവരവുമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും കിട്ടന്െറ ചോദ്യവും 
ഖെളിച്ചത്തുകണ്ട മുഖവും കാഠ്യം ഏതാണ്ടു സ്തൃഷ്ണമാക്കവ. 
അബ്ബാ, അന്തവികൃതി കിട്ട൯താനെ ഇതു? കൃഷ്ണുമേനവരെ 
നീങ്കല് എപ്പൂടി ഇന്ത വഞ്ചിയിലെ പെട്ടയാഠം? എറണാ 
കുളത്തിലേന്തു ഏററപോതു ഉദ്കളൈ കണമെ! കൃഷ്ണുമേനവ 
രെ എന്ന ഇപ്പടി പൈത്യംപിടിത്തവന്പോല്. 

കിട്ടന്__പൈത്യോ? എനിക്കല്ല പൈത്യം. നാട്ടുകാരെമു; 
വ൯ വെള്ളത്തിലാക്കിയ അങ്ങക്കാണ്ട് പൈത്യം. 
ആ സുഖം അങ്ങയെ ഒന്നറിയിക്കണമെന്നു കുറച്ചുനാ 
ളായി ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പ്യോഴെ അതിനു ത 

രംകിട്ടിയുള്ള. എന്താ, ഹെ. പണ്ടത്തെ കഥയൊ 
ക്കെ മറന്നുവോ? അഞ്ഞുകൊല്പംമുമ്പെ_ഓത്തുനോ 
ക്9._എത്രപേര് പാടുപെട്ടു സമ്പാദിച്ച പണം ഒരു 
പൈപോലമില്ലെന്നു പറയാന് അങ്ങക്ക് ക്രസലു 
ണ്ടായോ? ഉണ്ടികപൊളിഞ്ഞു എന്നു പരസ്യപ്പെടു 
ത്തുവാന് അങ്ങക്കു ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായില്ലല്ലോ. 
എത്രയെത്രകഡുംബഅം വെള്ളത്തിലായെന്നു അ 
അ്ങക്കു അറിയാമോ ? ആ കിഴക്കേതിലെ കിഴവിയെ 
അങ്ങു കുലച്ചതിയല്ലേ ചതിച്ചത്. പശ്തുവിനെ കറ 
ന്നു ബുദ്ധിമുട്ടി കയ്യ്യില് ര്ടടുകാശ്ുണ്ടായിരുന്നതു 
കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതള്. കുഡും 
ബം പുലത്തേണ്ട കുട്ടി ഇപ്പ്യോഠം പീസുകൊട്ടക്കാ൯ 
കാശില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു തെക്കുവടക്കു നടക്കു 
ത്തു കാണുമ്പോറം ത്തരുടെ നെഞ്ചാണു ഫെതക 

രാത്തതു് ; എത്ര സാധുക്കളെ അങ്ങ പറഠിച്ചു! എത്ര 
പേര് പട്ടിണിയായി! അതിനെ കണക്കൊന്നും 
ഞാന് വിവരിക്കാതെതന്നെ അങ്ങക്കു അറിയാമല്ലോ. 
അതിനൊരു ന്ദിവത്തിയുണ്ടാക്കാനാണ് ഇന്നു കിട്ട 
നെറ പുറപ്പാട് . കിട്ടന്െറ കയ്യില്പെട്ടാല് വെവതേ 
പോകില്ല. നല്ല ഓമ്മ ഇരിക്കട്ടെ. 

“വികൃതിക്കിട്ടനെ? നരസിംഹത്തിനു നല്ലപോലെ 
അറിയാമായിരുന്നു. ഒന്നിനു പുറപ്പെട്ടാല് പിന്മരേന്ന 
ആളല്ല കിട്ടന് എന്നു ആ നാട്ടിലുള്ളവക്കെല്ലാം അനുഭവമാ 
യിരുന്നു. ഒരുകാലത്തു അയാഠം പല അക്രമങ്ങളും സാഹ 
സങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വികൃതിക്കിട്ടനെന്നു പ്ര 
സിദ്ധനായത്തു് . അന്നു അയാളുടെ ഉപദ്രവം നാട്ടുകാക്ക ദുസ്സ 
ഹമായിതോന്നിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പ്പോഠം അയാളുടെ 
ശൌയ്യപരാക്രമങ്ങഠം മറെറാരുവഴിക്കാണു പ്രസരിക്കുന്നത് . 
മറവള്ളവരോടട യോജിച്ചു ഒന്നു പ്രവത്തിക്കുന്നസ്വഭാവം അ 
യാഠംക്കില്ലെൌഴ്ലം കിട്ടന്െറ പരോപകാരതല്ലരതയും ദീന 
ദയാലുത്വവും അയാഠം പല സന്ദദങ്ങളിലും വേണ്ടപോലെ 
പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരദ്രോഹം ചെയ്തിരുന്നവരോടു കി 
ടന്നു വലിയ പകയായിരുന്നു. കിട്ടന് മറവള്ളവരുടെ കായ്യ 
ത്തില് പ്രവത്തിച്ചിരുന്നതു ആരുമറിയാതെയാണ് . ആരും 
അയാളോടുംകടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ഒരുഭാവംതന്നെ അയാഠംക്കു 
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിക്ഷയും രക്ഷയും ചെയ്യുന്നതിന്നു അയാം 
പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന നയം ഒന്നു വേറെതന്നെയായിരുന്നു. 
ശിക്ഷിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും ആരാണെന്നുതന്നെ അറിയു 
വാ൯ അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. സുത്രങ്ങളൊന്നുംതന്നെ നര 
സിംഹ്ഹത്തിനോടു ഫാലിക്കുന്നതല്ലെന്നു നരസിംഫത്തിനു , 
നുപ്പപോലെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുറ 
ച്ചൊന്നു ത്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. 

സാമി__നടടകായലിലെവൈത്തു എന്നത്തുക്കു നീങ്കഠം ഇപ്പ 
ടിയെല്ലാം ശൊല്ലുറയറം? വൈക്കത്തപ്പനെ നി 
നൈതൃ്് __ 

കിട്ട൯__അങ്ങയ്മുച്ച വൈക്കത്തപ്പന് എല്പ്യോഴാഹേ ഉണ്ടായ 
ത്ര്ര് നാട്ടുകാരെഎല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കിയപ്പ്യോഠം അ 
ങ്ങയുടെ വൈക്കത്തപ്പൻ എവിടെ ആയിരുന്നു. ഇ 
പ്പോഠ- വൈക്കത്തപ്പുനെ നിനയ്മ്ഛണംപോലും. ഞാ 
നാണു അങ്ങയുടെ വൈക്കത്തപ്പന് 

മമ 



മലളയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

സാമി__കൃണ്ണമേനവരെ.നിങ്കറം റൊമ്പ മരിയാദൈക്കാ 
രന് അല്ലുമേ? നടുക്കായലിലെ വൈത്തു ഇപ്പടി 
ശൊല്ലകിറതു ന്യായമാ? കേളം, ഞാന് ചൊല്ലര്ത്ത 
'കേളും-_.ഇപ്പുടി സാഹസമൊന്നും ശെയ്യാതെ തിരു 
മ്പി ഈരുക്മപോനാല് __ 

കിട്ട൯__ഈ പിട്ടൊന്നും എന്െറ അടുക്കല് ഇനി പററില്ല 
സാമി. അഅങ്ങയുടെകൈവശം സ്വത്തു ധാരാളമുണ്ട് . 
അതെനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടു സാധുക്കളായ നാട്ട 
കാക്ദ കൊട്ടക്കുവാനുമുള പണം പലിശക്ക പലിശ 
യോട്ുക്രടി തന്നാല് ജീവനോടുക്രടി തിരിച്ചെത്താം. 
അല്ലെങ്കില് ഇത്തിരിമുമ്പ കണ്ടില്ലെ ചില ദേവത 
ഗോഷ്ട്ികറം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഒരിക്കല്ക്രടി 
്മുങ്ങട പൊങ്ങട? ആവത്തിച്ചു. നരസിംഹവും 
ഭായ്യയും മുത്ഥി. ചാകുന്നസുഖം പലളരു അനുഭവിച്ചു 
എന്നേ പറയേണ്ടു. 
കവത്ത വാവുന്നാഠം അദ്ധരാത്രി കൈതപ്പഴ കായലി 

നെറ. ഒത്ത നട്ടക്ക് ഹാജരായാല് ഭൂമി ജലമയമായ ഒരു 
ഗോളം മാത്രമാണെന്നും സുയ്യ൯ എന്നെരു വസ്ത്ര ഉണ്ടൊ 

എന്നും കുറഞ്ഞൊരു സംശയം ആക്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്ക 
യില്ല. തങ്ങം ഒഴികെ ജീവനോടുക്രടി ലോകത്തില് 
മററാരും തന്നെ ഇല്ലെന്നു നരസിംഹത്തിനും ക്രട്ടക്കംതന്നെ 
സംശയം ത്േ.ന്നി. ഏതാണ്ടൊരു “നോവയുടെ ആക്കി” 
ന്െറ സസ്പ്യദായത്തില് നരസിംഹത്തിനെറ ചെവ്വഞ്ചി 
ഉനന്നുകാരുടെ അശ്രദ്ധ ന്ദിമിത്തം ഒുക്കിന്െറ ഗതി അനു 

സരിച്ച് ഒരു വഴിക്കു പൊയ്യ്യൊണ്ടിരുന്നു. എരണാകുളം 
കടല്ക്കരയുടെ മനോഹരതയില് “മയങ്ങി ഇരുന്ന നരസിം 
ഫഹത്തിനെറ ന്നേത്രദ്വയങ്ങറംക്ക' ഇത്ര ക്ഷണത്തില് ഈ 

മാതിരി ഒരു ഭയമ്ംരകാഴ്ച, കാണേണ്ടിവന്നതു വിധിയുടെ 
വൈപരീത്യമെന്നല്ലാതെ എന്തുതന്നെ പറയട്ടെ. വൈക്ക 

ത്തവ്്യുനെറ വിലാസം ഇപ്പുടിയാണെന്നു ഡാമിക്ക്' ഒരുമാ 

തിരി അനുഭവപ്പെട്ട. വിളിച്ചു നിലവിളിച്ചാല് കേഠംപ്പാ൯ 
ആരുമില്ല. തക്കിംന്നതിനോ വ്യവഹരിക്കുന്നതിനോ ഉളള 

സ്ഥലവും സന്ദദവും അതല്ലെന്നു പ്രുത്വക്ഷം. തനേറയും 

പുത്രദാരങ്ങളുടേയും അശരണത സാമിക്കു ചേണ്ടതിലധികം 
സ്പഷ്ടമായി. ആകപ്പാടെ നരസിംഹം ആപാദചുഡം 

വിയത്തു. . ഭായ്യയുടേയും കുട്ടിയുടേയും നിലഷ്ധിളി ഒരു പുറെ. 

പികൃതിക്കിട്ടന്െറ ദേവഖതഗോഷ്ടി മറെറാരു പുറെ. എഷ്കിലും 
പണത്തിനുള്ള അത്യാത്തിയും ജീവനിചുള്ള അത്യാഗ്രഹവും 

തമ്മില് തെല്ലുനേരം പോരാട്ടം നടന്നു. ഒടുവില് സാമി 

ഭായ്യയെ ഒരുവിധം ആശ്ധസിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഇപ്പ 
കാരം പറഷയു. 
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രാജധാനിയിലെ ഒന്നാംതരം തയ്യല്ശാലം. കാലാനുസൃതമായ 

പാശ്ചാതയപരിഷ് കൃതരീതിയില് എല്ലാത്തരം തയ്ക്യലുകളും വിശിഷ്ട 

മായ രീതിയിലും മിതമായ ചിലവിലും ക്ലിഫൂസമയത്തില് കണിശ 

മായി ചെയ്തുകൊടുക്കുവാ൯ വിദേശങ്ങളില്പോയി പരിശീലനസ൪ 

, ട്ടിഫിക്കറവകഠം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങറംക്ഭ സാധിക്കും. ഒരി 

ക്കല് ആഡര് തന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാത്ഥികറം, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തുട 

ജിയ സകല മാസ്ത്യന്മാക്കം മഹതികഠംക്കും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയില് 

പരിപൂള്സ്വിശ്വാസവും തൃഹ്തിയും ഉണ്ടന്നുള്ളതു യ്ഥാത്ഥം. ത 

യയല്സംബന്ധമായുള്ള വലിയ കണ്ട്രാക് റ൨കഠംഎല്ലാം ഞങ്ങളുടെ 

ജോലിയിലുള്ള നിച്ചുകൊണ്ടും ക്രലിയിലുള്ള കുറവുകൊണ്ടും ഞയലഠം 

_ ക്കു കിട്ടിവരുന്നു. റ 

ആട്ടും കൃഷ്ണുമേനവരെ __ഇപ്പൊഴുതു നാന് എന്ന 
ശെയ്യണം. ന് ൭.ളേ ശൊല്ലുമോ. 

കിട്ടന് _നാട്ടുകാക്മകൊടുക്കുവാനുള്ള പണം ഒരു പൈ കുറ 
7 

യാതെ തരണം. 

സാമി__അപ്പുനെ__നീരു താന് ശൊല്ലം. നടുക്കായലി 
ലെവൈത്തു നാന് എപ്പടി പണംകെട്ടര്തു് ₹ അരെം 
പോനാല് അ്റ്ുറം- 

കിട്ടന്൯__അതൊന്നും ഇവിടെ കേഠംക്കണ്ട സാമി. സാമി 
വിചാരിച്ചാലാണോ പണത്തിനു പ്രയാസം. നല്ല 
വിലപിടിച്ച പണ്ടങ്ങഠം ഉണ്ടല്ലോ കയ്യില്. ഭായ്യ, 
യുടെ പേരില് ബായ്മിലിട്ടിരിക്കുന്ന പണത്തിനു ഒരു 
ചെക്കുംക്രടിതന്നാല് തല്പപ്ലാലം സമാധാനത്തോടെ 
പിരിയാം. 

സാമി__(ആലോചനയോടുക്രടി) പണ്ടങ്ങളെല്ലാംക്രടിപതി 
നായിരത്തിക്കമേല് ആകുമേ. ബാമ്മിലേ_ 

കിട്ടന് അഞ്ചുകൊല്പത്തെ പലിശയുംക്രടി കിട്ടാതെ ഞാന്. 
വീടില്ല. 

സാമി__അപ്പൂടി ശൊല്ലാതെ. 

ഇതുകേട്ടപ്പോഠം കിട്ടുന്നു വീണ്ടും ബാധോപദ്രവം തുട 
്ങിയതുകൊണ്ടു്' കാശിയുടെ മാതാവ് “അവ്പ്യാ, എല്ലാത്തേം 
അന്ത മഹാപാപിക്ക്' കൊടുത്തുടു. അവനെ തിട്ടം. 
ഉയിരോടെ. ആത്തിലെത്തിനാല് പോരും. ഇതെല്ലാം കുഴ 
ന്തയോട്ട് കിരഹപ്പിഴെതാ൯? എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് 
തന്െറ വിലപിടിച്ചപണ്ടങ്ങം ഓരോന്നായി ' അഴിച്ച് 
കിട്ട് കാഴ്ചവച്ചു. നരസിംഹം ഭായിയെ തുവകണ്ണ്ണകൊണ്ടു 
ഒന്നുകടാക്ഷിച്ചു് “കലവെട്ടിടിന കുറഠിവാഴ?പോലെ സ്തംഭിച്ചു 
നിന്നു. നരസിംഹത്തിനെറ ഭായ്ക്യയുടെ പണ്ടശ്കളും ബാങ്കി 
ലേക്കുള്ള ചെം കരസ്ഥമായെന്നുകട്ടെപ്പ്ോം വികൃതി 

ക്കിട്ടനു അടുത്തു കരകാണുന്നേടുത്തു വഞ്ചി അടുപ്പിക്കുവാ൯ 
ഉന്നുകാരനോടു ആജ്ഞാപിച്ച. അര മണിക്രവെകൊണ്ട് 
വഞ്ചി കരക്കടുത്തു. നാട്ടിഅ തിരിച്െത്തുമ്പോഠം പണം 
കിട്ടുന്നപക്ഷം പണ്ടം തിരികെ കൊടുക്കാമെന്നും, വൈ 
ക്കത്തു നിശ്ചയിച്ചിട്ടകള പ്രാതല് ഇനി യാതൊരു മുടക്കവും 
ക്രടാതെ നാടക്കുന്നതാണെന്നും ശിച്ുടെ ഗ്രഹപ്പിഴ 
ളെപ്പാം ഇതിനാലെ 'നിങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനെല്ലാം 
കാരണം വൈക്കത്തപ്പന്നാണെന്നു വിശ്ചസിച്ചകൊണ്ടാല് 
മതിയെന്നുംപറത്തു് കിട്ടന് കരക്കിറങ്ങി “ടോച്ച്"മിന്നിച്ചു 
കൊണ്ടു തന്െറ വഴിഗഥോക്കി വേഗത്തില് നടന്നു. 

യ്യു 
കപ്പ് ക്ലു; ബദേഴ്സ് ക 

യ 
ടെയിലറിംഗള്് ഫൌസ് . 

പുത്ത൯ചന്ത__ തിരുവനന്തപുരം. 

ി 
ളേ 

മാനേജര്. 
ി 

യാ; 



ഴ് 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രനി 

ന ് കവിതയും തത്വചിന്തയും. 
(ഒരു ഉപപഠദനഠു) 

9 ന്ത ജെ ത ജ് പിത്ത ന്തി ജ്ജ 

(സാഹിത്യകലാനിധി ഏ. ഡീ. ഹഠരിശമ്മാ.) 

കാവ്യ്യലക്ഷണന്ിറവചനവിഷയത്തില് പരരസ്ത്രൃയക്കം 
പാശ്ചാത്ൃക്ദം തമ്മിലുള്ള അന്തരം, ദേശോപാധികമായി 
അവക്കുള്ള അകലത്തെ ആധഃകരിക്കത്തക്കവിധം അത്ര 
മേല് ഭീമമാകുന്നു. കവിതയുടെ ജീവ൯ വക്രോക്തിയാ 
ണൌ"ന്നു തൂടങ്ങി, 4:രസാത്മകമായ വാക്യമാണു കാവ്യ" 

'മെന്നുവിരെ പല തരത്തിലും പ്ല രൂപത്തിലും കാവ്യ 
ത്തിനു ലക്ഷണം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ പരരസ്ത്രയ 
രുടെ ഇടയില്തന്നെ “ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് 
അവര് പാശ്ചാത്യരുടേ അഭിപ്രായത്തോടു വിയോജിക്കു 
ന്നതില് ഒട്ടും അതിശയിക്കാനില്ല. 
ഐഹികഭോഗഅഠാക്കു പ്രാധാ 
സ്ലം നല്കുന്ന പാശ്ചാത്യരുടെ ക 
വിത, സാമാന്ലേന സുഖലോലു 

പന്മാരെ തആആകഷിക്കുന്നതായിരി 
ക്കേ, ആത്മീയരിഷയങ്ങളില് നി 
ദ്ല്രാതരായ പരരസ്ത്രയരുടെ കവന 
കല, അധികവും അന്തമ്മുഖമാ 

യമി പ്രവത്തിച്ചുകാണുന്നതിന്െറ 
കാരണം ഇതാകുന്നു. പക്ഷേ. ഒരു 
കായ്ക്യം സമ്മതിക്കാതിരിക്കാന് നി 
വൃത്തിയില്ല. കാലാനുക്രലമായ 
പരിഷ്കാരം സാദിത്യസാമ്രാജ്യ 
ത്തിലും വരുത്തുന്നതിനു മാമൂല് 
ഭൂമം ഒരു പ്രതിബന്ധമായി കരു 
താതെ പരോഗമനം ചെചെയ്തുകൊ 
ണ്ടിരുന്ന €്രേടിഞ്ഞാറവംകരക്കാ 
രീടെ കവിതാരീതി അന്നത്തേ 

1 

സ് 
തില്ന്നിന്നു ഇന്നു വളരെ വൃത്യാ ഴ് 

. ബപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗതാ _ [ഴു ് ന, 
നുഗതികുത്വത്തിലും യാഥാസ്ഥി | ി 
തികത്വത്തിലും സുപ്പസിദ്ധരായ റി”, 
ഭാരതീിയരാകട്ടെ, പൂധ്വികാചായ്യ . 
ന്മാർ എഎഴുതിവെച്ചിട്ടുകള അലമാ 
രഗ്രന്ഥങ്ങളെ അക്ഷരംപ്രതി ഉരു 
വിടുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃഫ്തിയടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനാല്, 
അടുത്തകാലംവരെ നമ്മുടെ സാഹിത്യം പണ്ടത്തേതില് 
നിന്നു ഒട്ടം വ്ൃത്യാസപ്പൌടാതെ കിടക്മകയായിരുന്നു. ആ 
ധുനിക്വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിച്ചതുടങ്ങിയതിനുശേഷം സാഹി 
ത്യരസികന്മാരായ ചില ഭാഷാഭിമാനികറം നമ്മുടെ സാഹി 
തൃത്തേയും കാലാനുക്രലമായി പരിഷ്ടരരിക്കാ൯ തുടങ്ങിയിട്ടു 
ണ്ട്. ഇതിന്െറ സല്ഫലങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണു ഭാരതീയ 
കുവിതാതരംഗിണി തത്വചിന്തോന്മുഖമായി പ്രവത്രിച്ചുതുട 
ഒധിയിട്ടുള്ളതു് . 

ഭാരതീയര് തത്വചിന്തയില് പാശ്ചാത്യക്ദ അടിമപ്പെ 
ടടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല, കവിതയ്യച്ഛം തത്വചിന്യ്യു്ഛം തമ്മില് 
യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലെന്നുളുള നമ്മുടെ തെററിദ്ധാര 
ണയെ സമുനൂലനംചെയ്യുതു പാശ്ചാത്യരാണെന്നു മാത്ര 
മാണു ഞാന് പറയുന്നതു്. പൂര്യാചായുന്മാര് ഖേഖപ്പെടു 
ത്തീട്ടുള്ള പ്രാചീനുപദ്ധതിയില്നിന്ന രേഖാമാത്രമായിട്ടെ 
കിലും വൃതിചലിക്കുന്നതു മഹാപാപമാണെന്നു സിദ്ധാന്തി 
കടന്ന യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ ചില സാഹിത്യരസികന്മാര് 
ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയില് ഇല്ലെന്നില്ല. സാഹിത്ൃദപ്ുണ 
ത്തിലും കാവ്യപ്രകാശത്തിലും മറവം കാണാത്ത ഒരു രീതി 
കവിതയില് അംഗീകരിക്കുന്നതു അനുവദനീയമല്ലെന്നാണ്ട 
ഇത്രമട്ടരുടെ അഭിപ്രായം. 44നഗരാര്ണ്ണുവശൈലത്തു ചന്ദ്രാ 

ത്ര; 
സ്വ 

ം 
റി വട ന വേം 

1 രു റു 
ത്യ 

ശ്രീമാന് എ. ഡി ഹറിശമ്മം 

ക്രോദയവണ്ണ്ണന്"ങളെപ്പുററിയല്ലാതെ തത്വചിന്തയെവ്പു 
റിയും മറവം ആവക അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളില് ഒന്നുംതന്നെ 
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ഷ പുതിയ കവിതയ്മു സ്വാ 
ഗതമരുള.മോ എന്നാണു ഈ €“പ്ഴയ ശ്രൂറവകാരീറടെ 
സംശയം. 

ഏതെമ്മിലും ഒരു നവീനപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലത്തു യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും ഉപ്പതിഷ്ണുക്കളും തമ്മില് 
ഒരു ഭയമംരസമരം നാടക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ സമരത്തില് 
വിജയലക്ഷ്മി പ്രായേണ ഉല്ലതിഷ്ണുക്കളെ വരണംചെയ്യുന്ന 

തായിട്ടാണു കണ്ടുവരുന്നത്. സാ 
ഫിത്യസാമ്രാജ്യവും ഈ പ്രകൂ൪ 
നിയമപരിധിയില് ഉറംപ്പെടു 
ന്നു. ഒരുകാലത്തു ഭാഷാസാഫി 
തൃസാമ്രാജ്യത്തെ മുഴുവന് പ്പ 
ക്ഷോഭിപ്പിച്ച ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാ 
സയ്ദ്ധത്തില് പങ്കകൊണ്ടിരു 
ന്ന ചില ഭടന്മാര ഇന്നും ജീവി 
ച്ചിരിപ്പൂണ്ട്. വാസ്ത്രവമാലോ 
ചിച്ചാല്,യാഥാസ്ഥിതികത്വറും 
ഉല്തിഷ്ണുത്വവും തമ്മിലുള്ള ഒരു 
മത്സരമായിരുന്നല്ലോ അതു്. ഇ 
ന്നും ദിനംപ്രതി പ്രപുരഡ്രചാര 
മായിവരുന്ന രാജരാജവര്മ്മപ്ര 
സ്ഥാനം, ഇശ്രടട്ടത്തില്പെട്ട ഉ 
ലൃതിഷ്ണുക്കളുടെ വിജയപതാകാ 
സ്ഥാനത്തേയാണ വഹിക്കുന്ന 
തെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതിി 
ല്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള മ 
റെറാരു സമരമാണു ദ്രാവിഡ്ധഡവു 
ത്തക്കാരും സംസ്തൃതവൃത്തക്കാരും 

ം [1] തമ്മില് തുടങ്ങിയതു് . അതു് ഇ 
മം റിതു, നിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ 

യുള്ള എങ്കിലും ഇതേവരെയുള്ള 
അനുഭവംകൊണ്ടു നോക്കിയാല് 

സംഖ്യ-ഖൊഹൃല്യം കൊണ്ടു മ.ത്ൂമല്ല, കാര്യലാഭംകൊണ്ടും 
വിജയികളായി കാണടപ്പുടുന്നതു ഉല്പതിഷ്ണുക്കളുത്തെ. 

[ന ക് 

. കവിതകൊണ്ടെ തത്വചിന്തയേയും തത്വചിന്തകൊണ്ടു 
കവിതയേയും മധുരീകരിക്കാമെന്നു ദ്ൂഷ്ണാന്തപൂവം കാണി. 

കൊണ്ടാണു ചില കുവിക്ം തത്വചിന്തയ്മുു' ആദ്യമായി 
കവിതയില് സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. പ്രസ്തൃതപ്രസ്ഥാന: 
ത്തിന്റ പ്രഥമമാഗ്ലൂദര്ശി മഹാകവി കുമാരനാശാനഃ 
ണെന്നു തോന്നുന്നു. ആ കവികോകിലത്തിനെറ ദിവ്യഗാ 
നങ്ങംക്കു സവിശേഷം വിഷയഭയിച്ചിട്ടു്ള രണ്ടു സംഗതി 
കറ്ട സ്റ്റേഫവും തത്വചിന്തയും ആകുന്നു. ആ രണ്ടിലും 
അദ്ദേഹം പ്രുശംസാറ്റവും അദ്വിതീയവുമായ സ്ഥാനം 
കൈക്കലാക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്”. അനവധികാ്യയങ്ങളെഴുതി 
ത്തള്ളിയ ചില മഹാക്വികഠംക്കപോലും ലഭിക്കാത്തവിധ 
ത്തിലുള്ള പ്രസിദ്ധിയും പ്രശംസയും, വീണപൃവു് എന്ന ഒരു 
ചെറിയകൃതി കുമാരനാശാനു സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തത്തു് ഇതു 
കൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം. ആശാന്െറ പില്ക്കാ 
ലത്തെ കൃതികളുടെ പൂവാധികമായ അന്മ്മുഖത്വം അദ്ദേ 
ഫാത്തിന്െറ യശസ്സിനെ ശതഗുണീഭവിപ്പിക്കയാണു ചെ 
യ്ക് . സമഞ്ജസമായ തത്വചിന്താപ്രതിപാദനം കവി 
തയെ ക്രടുതല് ആകഷകമാക്കിത്തിക്കകയാണു ചെയ്യുന്ന 
തെന്ന് അനുഭവംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ മറവുകവികഠം 



കി 

ര്ച്ച 

2 4 
70% ആന്റ് 1 ഞാ സനു. , ന്ത 

മലയാളരാജ്യം?” വിശേഷാല്പ്രതി. 

പിന്നീട്ട് ആശാനെ അനുകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഇപ്പ്യോറം ത്യ 
പ്രസ്ഥാനം കവികളെ മുഴുവന്, ആക്ഷിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. 

ഉല്പതിഷ്ണുത്വത്തോടെതിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും സന്ന 
ദ്ധാമായി നില്പുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വം ഇവിടേയും തല 
പൊക്കിനോക്കുന്നില്ലെന്നില്ല. തത്വചിന്തയ്യുചു കവിതയില് 
സ്ഥാനമില്ലെന്നും അനുസ്യൂതമായ രസാനുഭൂതിക്ക് , ഇടയ്മുക്ച 
ചെയ്യുന്ന തത്വപ്രതിപാദനം വിക്ക്തിത്തിഹേതുവായിത്തീരു 
മെരം ഈ ദോഷം കുമാരനാശാന്െറ ൭ കരുണ, ചിന്താവി 
ഷ്ലയായ സീത മുതലായ കൃതികളില് മുഴച്ചുനില്ലുന്നുവെന്നു 
മാണു ചില നിരൂപകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഏതാദ്ദശ 
മായ അഭിപ്പായപ്രകടനത്തിനു രചിഭേദംക്രടി ഒരു കാരണ 
മായിത്തിനിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെങ്ിലും പ്രധാനകാരണംമാമൂല് 
പ്രിയത്വം തന്നെയായിരിക്കാനാണ്' എളുപ്പം. കമാരനാ 
ശാന്െറ കവിതയെ വിമരശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് ഒരു സുപ്ര 
സിദ്ധനിരൂപകന്൯ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 

“കൊത്തുപണി, ചിത്രകമ്മം, സംഗീതം, സാഹിത്യം 
മുതലായ കലകറം ഓരോന്നിലും അയുക്തങ്ങളും യുക്തങ്ങളു 
മായ വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്നു അനുഭ ചസിദ്ധമാകുന്നു. ഉദാഹ 
രണത്തിനു നദീപ്രവാഹത്തെ സംഗീതംകെ.ബണ്ടു വള്സ്്റിക്കു 
വാന് യത്തില്ലാല് അതില് വളരെ സാഫല്യമുണ്ടാകാ൯ 
മാര്ഗ്ഗമില്ല. സാഹിത്ൃത്തിന്െറ മണ്ഡലം മററ കലകളുടേ 

. തിനെക്കാളും വളരെ വിശാലമാണെന്നിരുന്നാലും വിഷയ 
യോജ്ചതതയെ ആത്രരയിച്ചു 
തായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേവലം തത്വജ്ഞാനമോ 
കണക്കശാസ്ര്രമോ കവിതകൊണ്ടു വള്ണ്ണ്ിക്കവംന് ശ്രമിക്കു 
ന്നതു് ഒരുമാതിരി സാഹസംതന്നെയാണ് ?. 

എന്നാല് ഉത്തമമായ നിരൂപകത്വത്തിനു പുറമേ, 
ഉല്കൃഷ്ടമായ കതിത്വത്താലുംക്രടി സവിശേഷം അനുഗൃഹീ 
തനായ മറെറാരുപണ്ഡിത൯ പഠയുന്നതിങ്ങിനെയാണ്ട് . 

4വ്വായനക്കാരെ ലോകപരിചിതന്മാരും ധമ്മനിഷ്ഠ 
ന്മാരും ആക്കിത്തീക്കകയും, അതേഅവസരത്തില് രസാനു 
ഭൂതികൊണ്ടു സ്വഗ്ലസഖം അനുഭവിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന 
തത്വചിന്തയാണു കുമാരനാശാനന്െറ കവിതയെ ജഗന്മോഫ 
നമാക്കിത്തിത്തിട്ടുള്ളത്ു .”? 

ഒരാഠം ദുഷിക്കുന്ന അംശത്തെത്തന്നെ മറെറ ആം 
പ്രശംസിക്കുന്നതായി കാണുന്നതുകൊണ്ടു ലോകത്തിന്െറ 
ഭിന്നരുചിത്വം മാത്രമേ ൩.൦ ഇതില്നിന്നു മനുസ്സിലാക്കേ 
ണ്ടതായിട്ടുള്ള. 

അനേകം തൃററാണ്ടുകഠംക്കുമുന്പ്പ്' അന്നത്തെ ജന 
ങ്ങളുടെ മനഃസ്ഥിതിയെ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി 

അലങ്കാരസമ്മേതങ്ങളെ, സ്വതന്ത്രചിന്താശീലന്മാരായ 
ആധുനികന്മാക്ക കാലാനുരോധേന പരിഷ്കരിക്കാന് പാടി 
ല്ലാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സുസമ്മ 
തനായ നോവലെഴുത്തുകാരനും സുപ്രസിദ്ധനായ നിരൂപക 
വയ്യനുമായ ബമ്മിമചന്ദ്രചാററര്ജി ഭവദ്ൂതിയുടെ ഉത്തരരാ 
മചരിതത്തെ നിഷ് കൃഷ്ടമായി നിരൂപണംചെയ്യുന്ന ഒരവ 
സരത്തില് പൂവ്വാചായ്യസത്കേതങ്ാഒെപ്പുററി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
ഒരു ഭാഗം ഈ ഘട്ടത്തില് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാര്ഹമാണ്. 
ഞാന് അതിലിടെ പകത്താം: 

സ്തഷ്ണികൌശലം കവിയുടെ ഒരുപ്രധാനഗുണമാണ് . 
അതുപോലെ പ്രധാനമായ മറെറാരു വിശേഷഗുണംക്രടി 
കവിക്ക് ആവശ്യമാകുന്നു. അതു രസോത്ഭാവനശക്തി 
യത്രെ. രസോതഭാവനമെന്നാലെന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കു 

ൽ ഉമ്ളൂധിന്െറയും വള്ളത്തോകിന്െറയും മലയം ചവിതകളു.. തത്വചി 

ന്താപരിധിയില്ന്ിന്നു രിഠൊ ബാഘ്യൃങ്ങളല്പ. ഏന്നാല് അവര് ആശാ 

നെപ്പോലെ ആ വിഷയത്തിനു സാവ്ൃത്രികമയേ പ്രാധാന്യം നല്കി യിട്ടു 

ക്ളൂതായി കാണുന്നില്ല. വിശേഷി ച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ മദ്ററേദര്ശി 

യും കുമാരനാശാന്തന്നെയാണല്ലൊം തത്വചിന്തയച്ഛ പ്രത്യേകോദാ 

ഹരണമായി നിര്ദ്ദേശിക്കത്തക്കവഞ്ണ്ും ആശാന്പെപ്പോംലെ മറവള്ളവ൪ 

എന്തെലും പുസ്തകം ഏഴുതിയിട്ടുക്ളതായി കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഈവക 

കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ മുപന്ത്യാസത്തില് കരടക്കൂടെ ആശാന്െറ പേര് 

തന്നെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിവന്നുതു് . 

അതിനും ചില കു ഏ്ി൪ം ഉള്ള 

വാന് എനിക്കു മോഫമുണ്ടു. പക്ഷെ, എന്െറ ആ മാഗ്ഗു 
ത്തില് രസം എന്ന പദപ്രയോഗത്താല് ഞാന്തന്നെ മുള്ള 
നാട്ടിപ്പ്യോയി. നമ്മുടെ പ്രാചീനാലങ്കാരികന്മാര് പ്രയോ 
ഗിച്ചിട്ടുളള ശബ്ദങ്ങളെ ഇക്കാലത്തു പ്രയോഗിപ്പാന് പാടി 
ല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പ്രയോഗിച്ചുപോയാല് ആപത്തായി. 
അവയെ കഴിയുന്നതും പ്രയോഗിക്കാതിരിപ്പാ൯ ഞാന് 
സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് മുന്പറഞ്ഞ രസശബ്ദും 
പ്രയോഗിച്ചുപോയതുകൊണ്ടു് ഇപ്പോഠം അനത്വഥത്തിനിട 
യായി. രസങ്ങം ൭ഒന്പതാണത്രെ! എന്നാല് മനുഷ്യ 
ചിത്തവൃത്തികഠം അസംഖ്യങ്ങളുമാണ് . രതി, ശോകം, 
ക്രോധം മുതലായവ സ്ഥായിദാവങ്ങളാണെമ്മിലും ഹഷം, 
അമഷം മുതലായവ വ്യഭിചാരികറം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു. 
സ്റ്റേഹം, പ്രണയം, ദയ എന്നിവയ്്യാകട്ടെ, ഒരിടത്തും 
സ്ഥാനവുമില്ല അവ സ്ഥായികളുമല്ല; വ്യഭിചാരികളുമല്പ. 
കാവ്യാനുപയോഗിയും കദയ്യവയമായ ഒരു മഗോവൃത്തിയത്രെ 
ആദിരസത്തിന്െറ ആകാശതുല്യമായ സ്ഥായിഭാവത്തില് 

പ ഒന്നാമതായി സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്ര് . സ്റ്റേഹം, പ്രണയം, 
ദയ മുതലായവയെ വ്ൃഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രസങ്ങളെയില്ല. 
എന്നാല് ശാന്തം ഒരു രസമാണുതാനും. അതിനാല് ഈ 
വക പാരിഭാഷികശബ്ദങ്ങളെ ആത്രയിക്കുന്നപക്ഷം, നിരൂ 
പണത്തിന്െറ ഉദ്ദേശം ശരിയായി നിവഹിക്കപ്പെടുകയില്ല. 
എനിക്കു പറയാനുള്ളതിനെ ' ഞാ൯ മറവവിധത്തില് മന 
സ്സിലാക്കുവാ൯ ശ്രമിക്കാം. ആലങ്കാരികന്മാക്ട നമസ്കാരം??? 

ആലങ്കാരികന്മാരായ പൂദ്യയാചായ്യന്മാർ സവ്യജ്ഞന്മാ 
രാണെന്നു സമ്മതിച്ചാലും, ഭാവിയില് കാലാനുക്രലമായി 
അലമാംരേസങ്കേതങ്ങളെ വ്ൃതിചലിപ്പിക്കുന്നതു'” അനുചിത 
മായിരിക്കുമെന്ന് അവർ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതി 
നാലും ലോകത്തിന്െറ മനഃസ്ഥിതിയും രുചിഭേദവും സ്ഥിര 
പ്രതിഷ്ഠിതമല്ലാത്തതിനാലും ഖചിത്യപൂര്വ്വകറും കാലാനു 
ക്രലവയമായ വ്യതിയാനം ഒരിക്കലും അപലപനീയമായിത്തീ 
രുകയില്ലെന്നാണല്ലൊ നാം ഇതില്നിന്നു മനസ്സിലാക്കേ 

൭ നാം അറഴ്ിഞ്ഞോ അറിയാതേയോ ഡാഫറിത്യലോ 
കത്തില് പ്രതിദിനമെന്നപോലെ പല പരിവത്തനങ്ങളും 
സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതുള്. കാവ്യനിമ്മാണത്തില് 
കഥാകഥനത്തിനു വവ്യപ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്ന കാലം 
കഴിഞ്ഞിട്ടു അധികം നാളായിട്ടില്ല. ഇന്നു കഥയ്മ,ല്പ, ഭാവ 
ലര്ംക്കാണു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചുകാണുന്നതു് . ഇതു കരു 
തിക്രൂട്ടി വല്ലവരും ചെയ്തതോ കാലംതന്നെ വരുത്തിക്ുട്ടി 
യതോ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. രണ്ടായാലും പണ്ടത്തെ 
പ്പോലെ ശകുന്തളയിലും ശ്രീരാമനിലും മാത്രമല്ല, 

ശോനംചേന്ന ഭടന്െറ മിന്നല് ചിതവം 
ക്ൈവാളിളക്കത്തിലം 

മാനഞ്മുംമിഴിതന്മനോരമണനില് 
ചായുന്ന കണ്കോണില്പം 

സാനന്ദം കളിയാടിടുന്ന ശിശുവി൯ 
തുവേപ്പുണിപ്പൂങ്കവിറം. 

സ്ഥാനത്തും. ........ നക്രടി കവിതയെ നിഴലിച്ചകാ 
ഞത്തക്കവണ്ണം കേരളീയരുടെ മനദ്സ്ഥിതിക്കു അത്രമാത്രം. 
മാററം വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മതത്തേയും മതഗ്രന്ഥങ്ങ 
ളേയും വൈരാഗ്ുത്തോടുക്രടി നിഷേധിക്കുന്നവര്പോലും 
സന്മാഗ്ലനിഷ്ടയേയും തത്വചിന്തയേയും ബഹുമാനിക്ക 
ന്നുണ്ട് . കവിതയ്മുച ജനസാമാന്ൃത്തിന്െറ മനഃസ്ഥിതിയെ 
വശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകശക്തിയുണ്ടെന്നുളതുന്ിവി 
വാദമാണ് . അഥവാ, മതങ്ങളെല്ലാം ഒരുകാലത്തു കാല 
പ്രവാഹശക്തിയില് തആണ്ടുപോയാലും ജനങ്ങളെ സന്മാഗ്ഗ 
ത്തിലേക്കു നയിക്കാന് ഒരു പ്രേരകശക്തി ലോകത്തിലുണ്ടാ 
യിരിക്കേണ്ടതു അത്യന്താപേക്ഷിതമാണല്ലോ. ആ സ്ഥാനം 
കാവ്യയങ്ങംക്കു കിട്ടാനാണു അധികം എളുപ്പം. കുമാരനാ 
ശാനെറ തത്വചിന്താപരങ്ങളായ കൃതികഠംക്കു ദിനംപ്രതി 
യെന്നപോലെ സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്വിതീയവും , 
പ്രചുരവുമായ പ്രചാരം ഈ വാസ്തവത്തെ ഭംഗ്യന്തരേണ 
പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുയല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നു ബലമായി സംശ. 
യിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 



ഇന്നു ലോകൈകമഹാകവിയായിത്തീനിിട്ടുള്ള രവീന്ദ്ര 
 നാഥടാഗോഠിനെ ആ പദവിയിലേക്കധിരോഹണം ചെയ്യി 
ച്ചതു “ഗീതാഞ്ജലി?” എന്ന വിശിഷ്ടകാവ്യമാണുല്ലോ. 

പ്രേകല് കഴിഞ്ഞു ലോകം മുഴുവന് ഉരുട്ടു വ്യാപിച്ചി 
രിക്കുന്നു. എനെറ കുടം നിറയ്യ്ലേണ്ടതിനു പുഴയിലേക്കു 
പോകാന് സമയമായി? 

! 

ഞ്ഞാന് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നറിയുന്നില്ല. ആരേ 
യാണ എനിക്കു കണ്ടുമുട്ടുവാന്൯ സംഗതിയാറുക എന്നും 
എനിക്കറിഞ്ഞുക്രടാ. 
ഒരാഠം ചെവൃതോണിയില് ഇരുന്നു തന്െറ കുഴല് വിളി 
കന്നു. 3? 

ഞാനും അങ്ങും മാത്രം ഒരു തോണിയില് കയറി 
“പോകണമെന്നു ദിനാരംഭത്തില് ഗ്രഡ്ഥമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. 
ഇന്ന രാജ്യത്തേക്കെ അം ഇത്ര കാലത്തോളമെന്നും ഇല്ലാത്ത 
നമ്മുടെ ഈ രൂരയാത്രയേക്കുറിച്ചു ഈ ലോകത്തില് യാതൊ 

രുത്തരും അറിയുന്നതല്ല.? 

എന്നു. മറവം, പ്രഗമശ്രവണത്തില് പിച്ചും പേയും 
.പഠയുകീറയാണെന്നു സാധാരണക്കാക്ദ തോന്നത്തക്കവ 

മുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ആ ഗീതാഞ്ജലി, തത്വ 
ചിന്തയാല് തീരെ അസ് പൃഷ്ടമാണോ? അഥവാ തത്വചി 
ത്തജല്ലാതെ അതിലെന്താണുള്ളതു് ? എന്നിട്ടും അതൊരു 
കാവ്യദോഷമാണെന്നോ ഗീതാഞ്ജലി ഒരു ഉത്തമകാവ്യ്യമ യ 

നോബിറം സമ്മാനം 
കൊണ്ടു ടാഗോറിനെ ആദ്യം മഹാകവിയാക്കിയതു പാശ്ചാ 
തൃരാണെന്നുുള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വിഷയത്തിലും ഇല്ലെ 
ന്നില്ല. തേത്വചിന്താപരത്വമാണു ഉത്തമകാവ്യലക്ഷണ?? 
മെന്നു വല്ല ഒരു പാശ്ചാത്യനും പറഞ്ഞാല് മാത്രമേ നമുക്കു 

തൃഹ്ലിയാവുകയുള്ള എന്നുണ്ടേ.? 

ഇതെല്ലാം ഇരിക്കട്ടെ. കവിതയില് തത്വ ചിന്തയ്മു, 
സ്ഥാനമില്ലെന്നും തത്വചിന്തകൊണ്ടു കുമാരനാശാന്െറ 
കവിത ദുഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും വാദിക്കുന്ന ആമളുകഠം 
തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിനു സാഹിത്യലോകത്തിലുള്ള അചഞ്ച 
മായ ഉന്നതസ്ഥാനത്തെ അപവമദിക്കുന്നില്ല. എന്നുമാത്ര 
മല്ല, അതിനെ സശിരഃകമ്പം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. 
ഈ രണ്ടു നിലകളേയും തമ്മില് എത്കിനെയാണു യോജി 
പ്പിക്കേണ്ടതു് ? അത്വം ശബ്ദത്തേയും ധമ്മം ധമ്മിയേയും 
വിട്ട വേര്പിരിഞ്ഞിരിക്കുമോ? അ.ശാനു സാഹിത്യലോക 
ത്തില് പറയത്തക്ക ഒരു സ്ഥാനം ആദ്യമായി ക്ലിച്ചുകൊ 
ടുത്ത കൃതി വീണപൃവാണല്ലോ. അനര്ഫങ്ങളായ തത്വ 
ചിന്താശകലങ്ങം നീക്കിയാല് ആആ കൃതിയില് 
പിന്നെ വല്ലതും ശേഷിക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. 
അഥവാ വല്പതുമുണ്ടെകില്തന്നെ, കവിയെ ഉന്നതമായ ഒരു 
സ്ഥാനത്തിന് അര്ഹനാക്കിത്തീക്കത്തക്കവിധം ഒന്നുമുണ്ടാ 
യ്ലിരിക്കയില്ലെന്നുള്ളതു തീച്ച്യാണു്'. ചിന്താവിഷ്ഠയായ 
സീത, പ്രരോദനം, കരുണ മുതലായ കൃതികളുടെ കഥയും 
തഥൈഖ. ആ സ്ഥിതിക്കു കവിക്കു ഇത്രമേല് പ്രശസ്തിയും 
കവിതയ്യുക്ച അത്രമാത്രം ആക്ഷകത്വവും സമ്പാഭിച്ചുകൊ 
ടുത്ത തത്വചിന്തയെ ഒരു കാവ്യദോഷമായി ഗണിച്ച് 
അകററി നിവത്തിയാല്, കുമാരനാശാനെ ഒരു കവി എന്നു 
കള നിലയില് ഇന്നത്തെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കാന് സാധി 
ക്ഷന്നതെര്നെ? ചുമരില്ലാതെ ചിത്രമെഴുതാ൯ പുറപ്പെടു 
ന്നതുപോലള്ള വൃഥാ ശ്രമമല്പേ അതു്? 

അതാ, കടവില് അജ്ഞാതനായ 

തരലയാള.രാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ഭിന്നരുലി ലോകസാധാരണമാണ് . ഉത്തമമഹാക: 
വിയായി ലോകം മുഴുവന് കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രവീ 
ന്രനാഥടാഗോറിനു ട്ടും ക്രവിത്വമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന ഒരു 
വലിയ സംഘം ആളുകറം ഇന്നും ബംഗാളിലുണ്ട് . അവ 
രുടെ വകയായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മാസികയില്, ടാഗോ 
റിന്െറ കവിതകളൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കയില്ലെന്നുള്ളതു 
നിര്ബന്ധനിയമമാണു് . നമ്മുടെ ചില മാസികക്കാര് 
രാഷ്ണ്രീയവിഷയങ്ങളെ എന്നപോലെയാണു അവര് ടാഗോ 
റിനന്െറ കവിതകളെ ഗണിച്ചിട്ടുളളതു്. അഥവാ, മഹാ 
കവിയായ വള്ളത്തോറം ഒരു വെറും 4്ലോകി?യാണെന്നു 
പറയാന് മടിയില്ലാത്ത ഒരു ക്രട്ടർ നമ്മുടെ ഇടയില് തന്നെ 
ഉള്ള സ്ഥിതിക്കു, ഭിന്നരുചിത്വത്തി൯ വേറെ ദ്ദഷ്ഠാന്തം 
അന്വേഷിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്തിന് ? 

രചിത്യം കവിതയില് സുക്ഷിച്ചു ദീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു 
ഗുണമാണ്ട് . വിശേഷിച്ചും തത്വചിന്താപ്രതിപാദനത്തില് 
അതു് അപരിഹാമ്മമത്രേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അസ്ഥാ 
നത്തിലുള്ള തത്വപ്രതിപാദനം വായനക്കാരില് വലിയ 
നിരസത്തെ ജനിപ്പിക്കാന് പയ്യാഏമായേദം. സന്ദദവും 
ഒരചിത്യവും നോക്കി, അസ്മ്ൂനാനാതിരിക്തമായ രീതിയില്, 
സരസമായി ചെയ്യുന്ന തത്വപ്രതിപാദനത്തിനു മാത്രമേ 
വായനക്കാരെ ആകഷിക്കുന്നതിനും കവിതയെ മധുരതര 
മാക്കിത്തീക്കന്നതിനും ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കയുള്ള. ഈ 
കവിധമ്മമമ്മത്തെ വേണ്ടപോലെ ഗ്രഹിക്കാതെ, തത്വചി 
ന്താസരണികൊണ്ടു കുമാരനാശാനു സിദ്ധിച്ച അസാധാര 
ണമായ പ്രശസ്തിയെ കണ്ടു ഭൂമിച്ചുപോയ വല്ല യുവകവി 
കളും വഴിപിഴച്ചു കുഴിയില് ചാടുന്നുണ്ടെ്കില് അതു് ആശാ 
നേറയോ തത്വചിന്തയുടേയോ ദോഷമല്പല്ലൊ. കൈയില് 
കിട്ടിയ പേനാക്കത്തികൊണ്ടു അവിവേകിയായ ഒരാഠം 
തന്നത്താന് കഴുത്തു മുറിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടാല്, പേനാ 
ക്കത്തി നല്ല കായ്യയഅംക്കു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവു എന്നു 
പദേശിക്കയല്ലാതെ, മേലാല് ആരും അതുപയോഗിച്ചുപോ 
കരുതെന്നു പറയുന്നതു ശരിയാണോ? 

പ്രാപഞ്ചികസുഖരാളുടെ ക്ഷണികതയേയും ധര്മ്മ 
ത്തിന്െറ ലോകാതിശായിത്വത്തേയും മര്മ്മസ് പ്പക്കായ 
വിധം വള്ള്്ിച്ചു വായനക്കാരെ സന്മാഗ്്രികളും സല്ഗുണ 
സമ്പന്നന്മാരും ധര്മ്മനിഷ്ഠന്മാരുമാക്കിത്തീക്കന്നതിന്' ആ 
ശാനെറ കവിതകഠംക്കു കാണുന്ന പ്രത്യേക ശക്തി, ഈ 
തത്വപ്രതിപാദനത്തിന്െറ സല്ഫഥങ്ങളില് ഒന്നുമാത്ര 
മാണ് . താല്കാലികമായ രസം മാത്രമേ, കാവ്യയധര്മ്മ 
മായി കരുതേണ്ടതുമ്ള എങ്കില്, ചീട്ടുകളിയും ഒന്നാംതരം 
കാവ്യമാണല്ലോ. ധാര്മ്മികമായ ജീവിതം നയിക്കാന് 
മനുഷ്യസമുദായത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുനതിനുംക്രടി കവിതയ്മു്ച 
ശക്തിയില്ലെങ്കില്, ആ കവിത, കാവ്യധര്മ്മനിവ്യഹണവി 
ഷയത്തില് പരി പുള്സ്സഗുണമാണെന്നു പറയാന് നിവൃത്തി 
യില്ല. കുമാരനാശാനന്െറ കവിതയുമായി പരിചയമുള്ള 
വക്ദ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലും, അതി 
ല്ലാത്തവരെ ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണങ്ാളെക്കൊണ്ടു കായ്യം മന 

സ്സ്ിലാക്കാന് പ്രയാസമായതിനാലും, വെവതേ ഏതാനും 
പദ്യങ്ങം ഉദ്ധരിച്ചു ഈ ഉപന്യയാസത്തെ ഇനിയും ദീരഫി 
പ്രിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. കവിതയില് തത്വചി 
ന്ത്യ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നു അഭിപ്പായപ്പെടുന്ന 
വക്ദ, അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളേപ്പുററി ഒരു പുനരാലോചന 
ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഉപന്യാസം ഒരു കാരണമായി തീരു 
മെയ്യില്, ഞാന് കൃതാത്ഥനായി. 

1“രഡത(ഒ്ിമ. 12 ത്തേ, 12 ് ൨൪ിരിട, 12(൫്രേ്ിിട്, 181൭(4്നെട്ട, 
റഡ്യത്ടര, വഴ്ലീവിമളു & ൮൦൭ 12 കുതറി 12൭.ഠിട, 1മ്വ്ര്ര(കതറിട, 
കൂട്ടണ്ട 1:0൦, 1540൭൦, 1840൭. 

ടട ൭. ൩1.൭ ാധാടട & 130൦05 11:2റ്, ൭൩.൨. 
3്ഹഗംട: 1൮7 ചഥഡ്ഥ, ൧.11: ൧൧.17. 



മലയാളരാജ്യം വിംശഷാല്പ്രതി. 

ലി 

സ വള 
(പാലിദാഷയില്നിന്നും തജ്ജിമ. ) 

നഠശവര്൪ഗ്ശും. 

(സരസകവി മൂലൂര് എസ്. പത്മനാടപ്പൂണിക്ക൪.?) 

യുദ്ധത്തില് ചാപമുക്തമാകിയ ബാഞത്തിനേ' അപ്രമത്തതയോടുമന്വഹം വസിപ്പപോരു 

ഫസ്ത്ിയെന്നതുപോലെം, നിന്ദയേ ഞാന് സഫിക്കാം സല്പുരുഷനെ സാഫായ്യത്തിനു കീട്ടിയെ്കില് 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സവ്യലോകരും ദൌശീല്യത്താ- വിദ്വാനും സദ്്യത്തനുമായൊരു സുഹ്ൃത്താകും 

ലന്തരാവൃതന്മാരായിരുന്നീടടവോരത്രേ. ി അദ്ദേഹമൊരുമിച്ചു നടന്നുകൊണ്ടിടണം 
സറ്യാപത്തുകളുല്പംഘിച്ചിട്ടും ക്ഷേമസ് മൃതി... 

ടന് ശിക്ഷിതഗജത്തിനേ യുദ്ധാത്ഥം നയിക്കുന്നു പൂദ്യകമദ്ദേഹത്തോടൊപ്പയുമായ് നടക്കേണം. 
ശിക്ഷിതഗജത്തിന്മേലരചന് കയവന്നു. ലു 
പരനിന്ദയേ സഹിച്ചിടുവോനേവന്? തുലോം റ ശി സദ്ൃത്തനുമായൊരു സഹായിയേ 
പരിശിക്ഷിതനവന് മനുഷ്യത്രേഷ്ഠനത്തേ. ി ഭ്ദ്രമായിട്ടു കിട്ടാനിടയായില്ലയെയില് ചി 

ശ്രീ ബുദ്ധന് - രര്രീമാന് മൂദൂര് എസ്സ് ; പത്മ നാഭപ്പണിക്കര്ം 

ഗര്ദ്ദഭങ്ങളും, സിന്ധുജങ്ങളാമശ്വങ്ങളും രാജ്യമാത്മീയമന്യാധീനമായ് യു 
നല്ദന്താവളങ്ങളും ശിക്ഷയാല് ശ്രേഷ്യത്സളാം രാജ്യപാലകുനെന്നപ്പോലെയും, പുനരപ- 

ശിക്ഷയാലാത്മാവിനെയൊതുക്കിയിരിപ്പുരന്, നേംഗലാ ല്ല 
ശിക്ഷയിലിവററിലം ്രേഷ്ഠനാകന്നുവത്തേ. ളൂ നീതിമാനേകാകിയായിട്ടു സഞ്ചരിക്കണം. 10 

[0 ടു 

ഈവക വാഫങ്ങളിലേറിയാല് മനുജന്മാ൪ ഏകനായ് മരുവുന്നതെത്രയും സമീചീന- 
പോവാത്തതായ ദിക്കിലേക്കു ചെന്നെത്തുന്നില്ല. മാകാത്തതത്രേ മൂര്ഖരോടുമ്ള സഹവാസം. ം 
അദ്ടിക്കിലേക്കു ശിക്ഷ ലഭിച്ച മത്യ്യ൯.-ശിക്ഷ- മാതംഗവനത്തിലെ വാരണം പോല്ലെ-മനു- 

ൽ ചി [ ലു 

സിദ്ധിച്ച വാഹമാകുമാത്മാവിലൃടേയെത്തും. മല ജാതനാഗ്രഹം കുറച്ചേകനായ് നടക്കേണം. 1 

ഗണ്ഡത്തില് ന്നിന്നു മദച്ചാറേററം പ്രവഹിച്ച ഓരോരോ പ്രയോജനപൃരങ്ങളാഗമിക്കും 

ദുന്നിവാരനാം ധനചാലക്"വേതണ്ഡേന്ദ്രന് ന്നേരത്തു സഫ്ഠായികുളാകുന്നു തല്സഖ്ങ്ങം. 
ബദ്ധാനായിരിക്കുമ്പോഠം താനൊററയുരുളയും ടി പി ഭവില്ചീടനന സ്ളിയും 
ഭക്തിചെയ്യില്ല, തനെറ കാടിനേ സ്തൂരിക്കുന്നു. - ്ാലാദ്മാശ്്യളാരാള ഭവ്യ, 

അന്തിമകാലത്തിലേ പുണ്യം താ൯ സുഖമത്രേ 
തടിച്ചു തീററിയേറെത്തിന്നിട്ടു, നിദ്രാശീലം സ്വാന്തദുഭഖടടം പോക്കീടുന്നതു മഫാസുഖം. പു 

. പിടിച്ചിട്ടരുണ്ടൊട്ട നടന്നീടുന്ന മൂഡന് മാതൃഭാവം താന് സുഖമാകുന്നു ലോകത്തിങ്കല് കൊടുത്ത തീററിതിന്നു തടിച്ച പന്നിവാസം റം സ, ണ് പി 
പിടിക്കുംപോലെ മാതൃഗഭത്തില് വീണ്ടും ചെല്വ്വ. 6 രാവു മുന്റുഖ്യമെര്യേ. സുഖമാകുന്നുവത്രേ, ശ്രമണ ഭാവമേററം 
മുന്നമീ മനസ്സി ക്ലാകാമസെരഖ്യങ്ങളാകും സുഖമാകുന്നുവല്ലോ ബ്രാവമണത്വവും തഥാ. 13: 
മൂന്നിനെയനുസരിച്ചിട്ട താന് നിന്നിരുന്നു. . 4 വ് 
ഇപ്പ്യോഴാകട്ടേ, തോട്ടിക്കാര൯ വ൯ഗജത്തേക്കീ_ ത. തം ലം ; 
ഴുാപ്പെടുത്തുന്നപോലെ ഞാനിതിനേയൊതുക്കീ. 77 ശ്രഭ്യായും; സലമ, ധമ്മ യല ഉവളുക്ലാല് ജ്ഞാനലാഭംതാന് സുഖമാകുന്നു; പാപങ്ങള്. 
അപ്രമാദത്തോടൊത്തു നിങ്ങളിങ്ങിരിക്കുവി_ ത്താനൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്ഷന്നതു സുഖമത്തേ. 14൮ 
നുംംപ്പൂവെപ്പോ്ും നിജം പരിസൂക്ഷിച്ചു കൊഠംവില്. 
ഏറവയിനാത്മാവിനെ ദുമ്മാ്ലൃത്തിങ്കല് നിന്നു നൽ 
ചേററിലാപതിച്ചോരു കുംഭിയേയെന്നപോലെ. ] 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി; 

| ദ്രാവിഡവര്ഗശഗക്കാരുടെ പ്രാചിനജന്മഭൂമി. 

(പഴയന്നൂര് രാമപ്പ്ി ഷ്ാരഴി ) 

ജീവവശ്ശാസ്സജഞന്മാരിലഗ്രേസരനായ ഡാക് ടര് 
സ്ന്റേറര് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഒരു ഭൂമിശാസ്രരഗന്ഥത്തില് 
ഘേമൂറിയാ?? എന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഇന്ത്യാസമുദ്രത്തിലുണ്ടാ 
യിരുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു ലോകപ്രസിദ്ധമായ 
സംഗതിയാണുല്ലൊ. ഈ അഭിപ്രായം ആദ്യമായി പ്രച 
രിച്ചുകാലത്ത്, ആസ്ര്രേദിയയിലെ നിവാസികളും മലയ 
യിലെ നിവാസികളും ദക്ഷിണേന്ത്ൃക്കാരായി ബന്ധമുള്ള 
വരായിരുന്നുവെന്ന്' ഡ്ാക്ഛര് സ് ലേററക്കഭിപ്രായമുണ്ടായിരു 
ന്നില്ല. എന്നാല്, മനുഷ്യവശ്ലശാസ്ര്രജ്ഞന്മാര് പിന്നീട് 
ഈ അഭിപ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 4 ലമൂദിയാ? എന്ന 
ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ദക്ഷിണുസമുദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ 
ഖണ്ഡത്തില്നിന്നു വന്ന്” കടിയേറിപ്പാത്തവരാണു' ദക്ഷി 
ണേന്ത്യയിലെ പ്രാചീനവശ്ശുക്കാരെന്നും ഒരു സിദ്ധാന്തം 
പ്രചുരപ്രചാരമാക്കിത്തീത്ത. 

ഈ അഭിപ്രായപ്രകാരം, ദ്രാവിഡ 
രുടെ പ്രാചിനുജന്മഭൂമി, ഇപ്പപോഠം സമു 
ദ്ൂരത്തിലാണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ലമൂറിയാഖണ്ഡ 
മായിരുന്നു. ഫിമവാനുണ്ടായിത്തീന്നതി 
നു മുമ്പായിത്തന്നെ ഈ ഖണ്ഡം മുദ്ഥി 
പ്പോയിട്ടുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ 
ശാസ്്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ആ 
ഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് അതിന്െറ 
അടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “മെഡ്ധഥാ 
സ്നര്" എന്ന ദ്വീപുതൊട്ട് , കിഴക്കുഭാഗ 
ത്തു' മലയാദ്വിപുകളോളം വ്യാപിച്ചുകി 
ടന്നിരുന്നതും, ആഫ്രിക്കാ, ആ.സ്രേദിയാ 
എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളോടക്രടി ദക്ഷിണേന്ത്യ 
യെ യോജിപ്പിച്ചിരുന്നതുമായിരുന്നു ഈ 
ഭൂഭാഗം. അതങ്കിനെയാണെങ്കില്, ഈ 
ലമൂഠിയാഖണ്ഡം സമ്ദ്രത്തിലാണ്ടുപോ 
കുന്നതിന്നുമുമ്പായിട്ടുതന്നെ ദ്രാവിഡന്മാര് 
ദക്ഷിണദാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്യു, 
വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. 

ദക്ഷിണേന്മൃയിലെ ചില വശ്ുക്കാ 
രുടെ ഏതാനും സ്ന്പ്യദായങ്ങറം ആസ്ത്ര 

ലിയയിലെ പ്രാചീനുന്മാരുടെ സമ്പ്യദായങ്ങളോടട' യോജിച്ചു 
കാണുന്നുണ്ടത്രെ. ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചും ചില ഐകരൂ 
പൃങ്ങളുള്ളതായി കാഠംഡ് വെല് അഭിപ്പായപ്പെടുന്നുണ്ട് . 
എന്നാല്, ഭാഷയിലെ അക്കങ്ങറം തമ്മിലൊ, ചില വാക്കു 
കറം തമ്മിലൊ ഐകരൂപ്യമുണ്ടെന്നുമാത്രം കരുതി, ഒരു 
ഭൂദാഗത്തിനെറ സ്ഥിതിയെക്കറിച്ച് ഖണ്ഡിതമായി പറ 
വാന് തരമുണ്ടോ എന്ന് ബലമായി ശമ്മിപ്പാനവകാശ 

1 

മുണ്ടു . 

പ്രാചീനുന്മാരായ തമിഴരുടെയിട്ടയില് ഒരു ഐതി 
ഫൃമുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഈ ത്തിലും യ ഉചി 
തമായിരിക്കും:__ 

4പപവുവളിയാറവട൯ 
പന്൯മലൈയടുക്കത്തു 
കുമരിക്കോടും കൊടുംകടല്കൊള്ള.? 

(ചിലപ്പതികാരം) 

[അത്ഥം:-_ക്രൃരരമായ കടല് “പവുവളി'നദിയേയും 

4കമാരി"ക്കൊടുമുടിയേയും അതോടട ചേന്റ പവതനിരക 

മേയും നശിപ്പിച്ചു.] സ 
മേല് ഉദ്ധാരിച്ചതിന്ന് “അടിയാക്കുനുല്ലാര? എന്ന 

പണ്ഡിതാഗ്രേസരന് ഇപ്രകാരമാണ് വ്യാഖ്യാനം കൊടു 
ത്തിരിക്കുന്നതു് :__ 

ശ്രീമാന് പഴയ൬തൂ൪ 

.പ്രകാരമായിരുന്ന കാലത്താണ്മ് ആ 

“അക്കാലത്തു, അവര് നാട്ടുത്തെന്പാലി മുകത്തുക്കം. 
വടവെല്ലെയാകീയ “പവുവളിറയെന്നു മാററിക്കമിടൈയേ 

എഴുതൃറവക്കാവതവാവം, ഇവററി൯ നീര്മമിവാനെന മലി. 
ന്ത ഏഴു തെങ്കനാടും ഏഴു മതുകൈനാടും ഏഴുമുന്പാലൈ 
നാടും ഏഴ്പിന്പാലൈനാടും ഏഴു ക൯ന്റനാടും, ഏഴ കുണ 
കാരൈനാടും, ഏഴു കുറസ്പനൈനാടും എന്നും ഇന്ത നാപ്പു 
ത്തൊമ്പതു നാടും, കുമരികൊല്ലം മുതലിയ വന്മലൈനാടും, 
കാടും നതിയും പതിയും തടി നീക്ദമര। വടപെരുങ്കോട്ടി൯ 
കാവം കടല്കൊണ്ണടൊഴിതലാര്, കുമരി പാകിയ പെൌവ 
മെ൯റാരെ൯ക..? 

[അത്ഥം: അക്കാലത്തു്, അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള തെന്. 
ബാലിമുഖം എന്ന സ്ഥാനത്തിന്നും വടക്കേ അതിത്ത്ിയായ 
പൌവഷിയെന്ന നദിക്കും മദ്ധൃത്തില്വായി എഴുന്തുവ കാതം 
ഭൂരത്തോളമോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നദിയും അതിന്െറ നീര്൪വള 

ത്താല് ക്ഷേമമടഞ്ഞു”, ഫലസമുൃദ്ധമായി 
രുന്ന ഏഴു തെങ്ങുനാടും, ഏഴു മധുരനാടും, 
ഏഴു മു൯വാലനാടും (ഒട്ടുമുക്കാലം മരുഭൂമി 
യായുള്ള നാട്ട്.) ഏഴ് പിന്പാലനാടും, 
ഏഴു കുന്നനാടും (കുന്നുകളോടുക്രടിയ നാ 
ട് ) ഏഴു ഗുണകാരനാടും (കിഴക്കഭാഗത്തു 
കുള കാരനാട്ട്__കാരനാടട് എന്നാല് മേ 
ഘങ്ങറം പൊഴിയുന്ന നാട്ട്” എന്നത്ഥം), 
ഏഴു കുവമ്പനനാടും, ഇങ്ങിനെയുള്ള നാല്ല 
ത്തൊമ്പതു നാടും, കുമാരികൊല്ലം മുതലാ 
യ പല മലനാടുകളം, കാടുകളും നദിക 
ളും, ഗ്രാമങ്ങളും, ജലം നിറഞ്ഞൊഴുകി 
ക്കൊണ്ടിരുന്നു കുമാരിനദിയുടെ വടക്കേക്ക. 
രവരെ കടലില് മുങ്ങിപ്പോയതിനാല്, അ 
ങ്ങിനെ കടലിലാണ്ടുപോയ ആ ഭാഗങ്ങ 
ഉംദ കുമാരിസമുദ്രം എന്ന പേർ അ 
ശാലത്ത് .__ ചിലപ്പുതികാരകാലതൃതു് ... 
പ്രസിദധമായിരുന്നു.] 

മേല് പ്രസ്താവിച്ചവയെക്കുറിച്ചാ 
ലോചിക്കുമ്പോറം മുഖ്യമായി താഴെപ്പുറ. 
യുന്നു സംഗതികളാണ് നമുക്കറിയേണ്ടവ 

യായി തോന്നുന്നതു് ;__ 

൧. പണ്ടൊരിക്കല് ഇന്ത്യസേമുദ്രത്തില് ലമൂറിയാ 
എന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡമുണ്ടായിരുന്നുവോ? 

രാമ പ്പിഷമാരടി. 

൨. ഉണ്ടായിരുന്നുവെയില്, ഭൂഗഭസ്ഥിതി ഏതു. 
ഖണ്ഡമുട്ടായിരു 

ന്നതു്? 

'൩ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരെപ്പുററിയുള്ള പ്ര. 
ത അനുമാനത്തിന്നു മതിയായ സാമ്യാവസ്ഥകളേതെ. 

ല്ലാമാണ് ? 

ഈ ഭൂദാഗത്തിന്ന്' ലമൂറിയാ എന്നൊ മറെറന്തെയ്മി 
ലുമോ പേരായിക്കൊള്ളട്ടെ. ഒരു വമ്പിച്ച ഭൂഭാഗം ദക്ഷി. 
ണസമുദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു & വെന്നുള്ളതു പക്ഷാന്തരംക്ര 
ട്രാതെ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോം ജലാശയമായി 
ക്കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പണ്ടൊരിക്കല് ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു. 
വെന്ന്' ഭൂഗദശാസ്ത്രജ്ഞുന്മാര് തീച്ചപ്പെടുത്തി പറയുന്നതു 
മുണ്ട്. എന്നാല് ഈ ഭൂഭാഗം യി നീണ്ടുകി, 
ടന്നിരുന്നുവെന്നു തിട്ടമായി പറഞ്ഞുകൂടാ. റ 

അടുത്ത പ്രദ്ദേശത്തായി കിടക്കുന്ന രണ്ടുദ്വിപുകളില് 
ഒരേമാതിരിയിലുള്ള മൂഗങ്ങളെ നും കാണുന്നപപക്ഷവും ആ 
ണെ ലാ പ്ളെ ല് പ 

% ഈ ചേഖകടന്റ “ചിലപ്പുമികാരീറത്തിന്െ മുഖവുര നോ 
ക്ക ം 1 



ട് മലയാളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി. 

ദ്വീപുകളുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ജലാശയം ആഴംകുറഞ്ഞതായി 
' രിക്കുന്നപക്ഷവും, ഭൂഗഭ്ശാസ്രപ്രകാരം, ആ ദ്വീപുകളിലെ 
ജീവവശ്ലം അതാതിടങ്ങളില്ത്തന്നെയുണ്ടായവയാണെന്നല്ല 
നാമനുമാനിക്കുന്നതു് . നേരേമറിച്ച്, ആ ദ്വീപുകഠംതമ്മില് 

. കരവഴിയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു പ്രസ്തുത ജീവവശ്സം ഒരു 
ഭിക്കില്നിന്നു മറെറാരുദിക്കിലേശദ യാത്ര൭ പഫോയിയെ 

ന്നാണു നാം തിരുമാനിക്കേണ്ടതു്'. അശഗ്ശിപവതത്തിന്െറ 
ശക്തിയാല് ഭൂഗഭത്തില് നിന്നു ഫെന്തിവരുന്ന ലോഹവ 
ക്കം അതേദ്വീപുകളില്ത്തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഒരേ മാതി 
യിലായ്ക്യാണപ്പെടുകക്രടി ചെയുന്നുവെങ്കില് മേല് പ്രസ്താ 
വിച്ച അഭിപ്രായം പൂവോപരി ശക്തിമത്തായിത്തീരുന്നു. 

ജാവാ, സുമാത്രാ, ബോക്സ്്റിയോ, ഫിലിപ്പൈന്, ബാലി 
എന്നീ ദ്വീപുകഠം ഏറെക്കുറെ അടുത്തുള്ളവയാണ് . ഇവ 
യില് സുമാത്രാം ബോണ്ണ്ണിയോ എന്നീദ്വീപുകളില് കണ്ടുവ 
രുന്ന ആനയും, സുമ്വത്രയിലെ കാണ്ടാമൃഗവും, ബോള്ണ്റ്ുയോ 
വിലെ കാട്ടുകുന്നുകാലികളും, ഇവജെല്ലാം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ 
ഒരു ഭാഗത്തല്ലെയില് മറെറാരുഭാഗത്തു കാണപ്പെടുന്നതായി 
നാം ഭൂമിശാസ്രരഗന്ഥങ്ങളില്നിന്നു മനുസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലൊ. 
ഈ മൃഗങ്ങറാക്കു കടലില്ക്രടെ വളരെമ്ൂരം യാത്രചെയ്ത്കാ൯ 
സാധിക്കുമെന്നു വിശ്വസിപ്പാന് പ്രയാസമായിട്ടുളളതിനാല് 
പണ്ടെൊരുകാലത്തതു് ഈ ദ്വീപുകഠംതമ്മില് കരവഴിയായി 

. ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്തൃഫിക്കേണ്ടിയിരിഷഴന്നു. ഒരുകാ 
ലത്ത് ഈ ദ്വീപുകഠം ഏഷ്യാമ ണ്ഡത്തോടു ചേന്നുകിടന്ന 
വയായിരുന്നുവെന്നു മേല്പ്പുറഞ്ഞങധ സംഗതികളെ അടിസ്ഥാ 
നമാക്കി തീരുമാനിക്കാമെന്നു വിക്നോറിയാകാളേജു രസശാ 

പണ്ഡിതനും ഭൂഗദശാസ്രുവിദശ്ധതമായ ത്രിമൂത്തിറാവു 
അവര്കളും ഇനയിടെ ഒരു പ്രസംഗാവസരത്തില് സോദാ 
ഫരണം പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി. ഫിലിപ്പൈന്ദ്വീപുക 
ളിലെ ജീവവഗ്രത്തില്പ്പെട്ടവ ചിലകായ്യങ്ങളില് ഏഷ്യ 
യിലെ ജീവാഗ്ലുത്തില്പ്പെട്ടവയായി യോജിപ്പുളളതായി 
കാണുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു കുറേ അധികം മുമ്പുതന്നെ ഇത 
ദ്വീപുക൦ം ഏഷ്യാഖന്ധത്തില്ന്നിന്നു ഭിന്നിച്ചുപോയിട്ടു 
ണ്ടെന്നനുമാനിക്കേണമെന്നു ഡാക്ലര് വാലസ്സ് എന്ന 
പണ്ഡിതന് അഭിപ്പായപ്പെടുന്നു. ഈ ഡാക്ടര്തന്നെ 
ആസ്ര്രേലിയയെ പ്ഠിപ്പസ്ലാവിക്കുന്നതാവിത്'; __്രസ്ര്രേ 
ചിയയിലെ ഉല്പന്നം മിക്കവയും ഏഷ്യയിലെ ഉല്ല 
ന്നങ്ങളോടു സാമ്യാവസ്ഥയുള്ളവയല്ലെന്നു പ്രസിദ്ധമാണ 
ല്ലൊ. ആസ്ര്രേലിയയില് കുരങ്ങന്മാരൊ, പുലി, ആനു 
ചെന്നായ് , കരടി, കഴുതപ്പുലി എനീ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊ, 
മാന്, ചെമ്മരിയാട്ട് , ആട്ട്, കുതിര എന്നിവയൊ, ല് 
ക്കൊററനൊ ഇപ്പ. ഇവ ലോകത്തില് പലേടങ്ങളിലും 
കാണപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളാണെമിലും ആസ്ര്രേലിയാഭൂഖണ്ഡ 
ത്തില് കാണപ്പെടുന്നില്ലെന്നാള്ളതു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോ 
ഗ്യമാണ്്. ഇയ്യ പകരം, “കംഗാ൮ “വോംബാറവു? 
മുതലായ മൃഗങ്ങളാണ് രയസ്ര്രേലിയയില്ുള്ളതു'. പറവക 
ളുടെ കായ്യത്തിലും ഈ ഖണ്ഡവും മഠവഖണ്ഡങ്ങളുംതമ്മില് 
വലിയ അന്തരംകാണാഠ. 

ടിക കക. കം. 

 ഇതുനോക്കുമ്പോഠം ആസ്ര്രേലിയാഖണ്ഡം ഏഷ്യാഖ 
ണ്ഡത്തില്നിന്നു ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടതു സാധാരണ നാം കണ്ടു 
വരുന്ന നാല്ല്ലാലികഠം ലോകത്തിലുല്പത്തിയായതിന്നുമുമ്പാ 
യിരിക്കാമെന്തുഹിക്കേണമല്ലൊ. അങ്ങിനെ വരുമ്പോഠം 
ബാലിദ്വീപുവരെയുള്ള പ്രദേശം മാത്രം ഒരുകാലത്ത് ഏഷ്യ 
യോടു യോജിച്ചുകിടന്നിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നു സി 
ഭ്ധിക്കം. അതാണു ലമൂറിയാഖണ്ഡമെമ്കില്, പരാതനകാ 
ലത്തു' ഈ ഖണ്ഡത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യവഗ്ലുക്കാര് 

' എങ്ങിനെയുള്ളവരായിരുന്നു ? അവര് തീച്യായും ആ 
ലിയയില്നിന്നു വന്നവരല്ല. ഈ ലമൂറിയാഖണ്ഡം ഫിമ 
വാ൯പവതമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പായി കടലിലാണ്ടുപോയിട്ടു 
ണ്ടത്രെ. എന്നാല് അക്കാലത്തെ മനുഷ്യവഗ്ലക്കാരുടെ 
യാഥാത്വ്ൃത്തെക്കുറിച്ചു ഭൂഗദശാസ്ര്രജ്ഞന്മാക്ക യാതൊരറി 
വുമില്ല. പക്ഷെ, ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഈ കായ്യുങ്ങളില് 
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അഭിപ്രായം ആശ്ചയുകരമാണെന്നേ 
പറവാനുജ്ജു. ] 

ആസ്ര്രേലിയയിലെ പ്രാചീനവശ്ലുക്കാരും ദ്രാവിഡവ . 
ഗ്ലൂക്കാരും തമ്മില് സൃഷ്ടിപരമായുളള സാദുൃശ്യങ്ങളുണ്ടെന്നു 
ചില പാശ്ചാതൃയപണ്ഡിതന്മാര് അഭിപ്പായപ്പെട്ടുകണ്ടി 
ട്ടണ്ടട്. എന്നാല് ഇതു ശരിയല്ലെന്നു, ബാഘ്യാകാരത്തില് 
തന്നെ ആസ്ര്രരേലിയക്കാരും ദ്രാവിഡരുംതമ്മില് പലറ്ൃത്യാ 
സങ്ങളുമുണ്ടെന്നും സേര് ഫെര്ബര്ട്ടറിസ്ലി എന്ന 
പണ്ഡിതന് തീത്തുപറയുന്നു. ഭാഷയിലെ ചില ശ 
അ്ങറംക്കും പദങ്ഠംക്കം സാദൃശ്യമുള്ളതായി ഈഹിക്കുന്നതും 
ശരിയല്ല. അതിനാല് ദ്രാവിഡവശ്ലുക്കാര് ഒരുകാലത്ത് 
ആസ്ര്രേലിയയില്നിന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയില് വന്നു കുടിയേറി 
പ്രാത്തവരാണെന്നു പറയുന്നതു തീരെ തെററാണ് . ബാലി 
ദ്വീപിന്നപ്പുറമുള്ള ഭൂമിയുടെ വലുതായ പിളപ്ല്റിനെ ചരിത്ര 
കാലത്തിന്നു മുമ്പും മനുഷ്യരോ മൃഗങ്ങളോ തരണംചെയ്തിരി 
ക്കയില്ല. ഭാഷയെസംബന്ധിച്ചുംമറവംസാമ്യാവസ്ഥകളണ്ടെ 
കില് അതു ഇന്ത്യക്കാര് പണ്ടുകാലത്ത് ആ ഖണ്ഡത്തി 
ലേയ്യക്ട് അങ്ങോട്ടുചെന്ന് അവിടെ പാത്തുവന്നതിനാല് 
മാത്രമുണ്ടായതായിരിപ്പാനെ വഴിയുള്ള. പരിഷ്ടൃതന്മാരായ 
ദ്രാവി ൪ പ്രാക്തനമായ കാലത്തുതന്നെ ഉത്തരേന്ത്യ 
യിലെ സിന്ധുതീരത്തിലുംമറവം കുടിയേറിപ്പയാത്തിരുന്നു 
വെന്നു തെളിയിപ്പാന് മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങഥം ഇരയിടെ 
ഭൂഗദശാസ്ധ്രജഞന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള വൃത്താന്തം പ്രസി 
ഭ്ധമാണല്ലൊ ക 

ഇത്രയുമല്ല, ചിലപ്പുതികാരത്തെപ്പുററിയുള്ള വരലാ 
റില്? പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നോക്കുമ്പോറം, പൌവുളിനദീക്ക 
പ്പുറം പാണ്ഡ്യപ്പെരമാക്കന്മാരാല് ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു 
വമ്പിച്ച ഭൂഖണ്ഡമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ഖണ്ഡത്തിലെ 
ജനങ്ങം പ്രാചീനപരിഷ്യാരശിരോമണികളും ബുഭ്ധിശാഥി 
കളുമായിരുന്നുവെന്നും തെളിയുന്നതാണ്ട് . 

ഏതായാലും ദ്രാവിഡ്ധവഗ്ലക്കാരുടെ പ്രാചീനജന്മഭൂമി 
യഥാത്ഥത്തില് ഈ ലമൂറിയാഖണ്ഡമായിരുന്നുവോ എന്നു 
ചരിത്രപയുന്വേഷണം നടത്തുന്നവര് അടുത്തകാലത്ത് 
തീ൪ച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നു നമുക്കാശിക്കാം. 

കകക. 

ഇതൊന്നു നോക്കുമോ? 
ന! 

|) 
അബ്ദാസ് ഇംക് പെൌരഡര്. അബ്ബാസ് ഇക് പൌഡര്. 

ഏറിയകാലമായുള്ള പരിശോധനാപലമായി ഞങ്ങറം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടള്ളതും പല മഹാന്മാരുടേയും 

എപ്പോഴും ഉപയോഗിപ്പി൯!! 
ത,ഏി9" കാരണമായി തീനിട്ടുള്ളതുമായ 44“അബ്ബാസ് ഇങ്ക് പൌഡര്? ഒരിക്കല്വാങ്ങി പരീക്ഷിപ്പിന് 

) 

അനുഭവപ്പെടും. 
പോകുന്നതുമല്ല. 

ആവശ്യപ്പെടുക!!! 

വിലക്കുറവ്, ഗുണ്ക്രൂടുതല്, ഇവയില് ഈ ഇങ്ക് പരഡര് മററള്ള പലമഷി 
പ്പ്യൊടികളിലും മെച്ചുമാണെന്നുള്ള കായ്യം ഒരു നിസ്സാര തുകയാല് നിങ്ങഠക്കു 

ആകര്ഷണീയമായ ഇതിന്െറ നിറം ഒരുകാലത്തതുംമാഞ്ഞു 
കാലക്രമേണ നിറംമാറിപ്പ്ോവുക, നിറംതന്നെ ഒരുവിധം 

മക്ങിയിരിക്കുക, എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാല് വളരെനേരംകഴിഞ്ഞു ന്ദിറം തെളിയുക, 
മുതലായി മററു മഷിപ്പൊടികളില് കാണുന്ന ഭദോഷങ്ങറം യാതൊന്നും ബാ 

റ ധിയ്ക്കാത്ത ഒരു ഉത്തമമഷിപ്പൊടി. വാങ്ങിപ്പരിശോധിച്ചു ഗുണം മനസ്സി 

ലാക്കുവിന് ചല്പറയയം -മൊത്തത്തിനും എപ്പോഴും വില്ല്ഛാന് തയ്യാർ. ആവശ്യപ്പെടുക! ആവശ്യപ്പെടുക!) 

അബ്ബാസ്സ് ഇംക്' വഠഗ്ണു'. പാളയം തിരുവനന്തപുരം. 

അം ര തം ശ്ന കാപ് പ 



മലയംളരാല്യംധിശേഷാല്പ്രതി- 

(00ഗസന്ത്ത്യരരരരരരരയതയയ യരയ 

ടട 

(കൊല്ലം ൯൩൦ വരൊൌ) 

: വഞ്ചിശവംശവും ഭാഷാസാഹിത്യവും. 

രെമ 

ു 

(എം ആര്. ബാലകൃഷ്ണുവായര൪.) 

ശരരാജാക്കന്മാര തത്വ-ന്വേഷികളായി തീരുന്ന കാല 
ത്താണ് ലോകത്തിന്െറ സെരവദ്്്റഘട്ട'മെന്നു യവനുപ 
ണ്ഡിതാഗേസരനായ :പ്പേറെറാ? ഒരിക്കല് അഭിപ്പായപ്പെ 
ടുകയുണ്ടായി. ഒരു യഥാത്ഥരാജാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗഹ 
നരഫസ്യങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറഠിയുന്നതിനും ലോകമഹാദര്ശന 

ങ്ങളില് അഭിരുചിയും പാണ്ഡിത്യവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനും 
പരമൌല്സുക്യം പ്രദര്ശിപ്പ്ിക്കേണ്ടതാണെന്നും തദ്വാരാ 
ലഭ്യമാകുന്ന വിജ്ഞാനം രാജ്യഭരണകലയില് സുതരാം 
സഹായമായിരിക്കുമെന്നും വെറും രാജ്യവിസ്തത . 
തി വദ്ധിപ്പിക്കന്നതിനും അന്യരാജ്യങ്ങളെ ജയി 
ച്ച കീഴടക്കുന്നതിനും മറവമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളില് 
മാത്രം വ്യാപ്പതനായിരുന്നാല് രാജധമ്മം സമു 
ചിതമായി പരിപാലിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കേ 
ണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചതു ആദ 
ര്ശപരമായ ഒരു സമ്മപ്പലോകത്തെ പരസ്തൂരി 
ച്ചാണെങ്കിലും ആ അഭിപ്പായം ഏറക്കുറെ സ്വീ 
കായ്യയോഗ്യം തന്നെയാണ് . ബാഷഫ്യയങ്ങളായ 
ലോകചയ്യകളിലള്ള പടുത്വം മാത്രം ഒരാളെ 
രാജൃതന്ത്രധുരന്ധരനാക്കിത്തീക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്ര 
മല്ല, വേദേ ദാംഗശാസ്ത്രപുരാണേതിഹാസാദി 

' കളിലള്ള ജ്ഞാനസഞ്ചയം സമ്പാദിക്ഷന്നത്ുള് 

ഒരുത്തമഭരണാധിപന് അത്യാവശ്യവുമാണ്. 
രാജാക്കന്മാര സാഹിത്യസാരവേദികളും തത്വാ 
ന്വേഷകമ്മാരുമായിരുന്ന ഒരു സുവണ്ണ്കാലം, 
ലോകചരിത്രത്തില് __ വിശേഷിച്ചു ഭാരതചധി 
തരത്തില് _കാബ്മാനുമുട്ടട് . ഭരണകമ്മത്തില് 
ഏപ്പെ]ട്ടിരുന്ന പല രാജഷികളം സാഹിത്ൃത്തി 
ലും പരിശ്രമിച്ച് അവരവരുടെ സാഹിത്ൃത്തി 
൯ അമൂല്യസാവത്തുകഠം പ്രദാനംചെയ്ത് ദാഷ 

യൂ വിശാലതയും വികാസ്വും വെടിപ്പും വരു ശം. ആരം ബാചകൃ്ണ്വാപ്പര. മുതലായ 
ത്തീവച്ചിട്ടുമുണ്ട് . അശോകന്, _വിക്രമാ 
ദിത്യന്, ഫഷവദ്ഥനന്, വിക്രമാങ്കദേവ൯, ഭോജ൯ എന്നു 
തുടങ്ങിയുമ്ള സുചരിതന്മാരുയ യൂപകേസുരികഠം വിദ്വല് 
ശിരോമണികളും സാഹിത്യവിരന്മാരുമായിരുന്നുമവര്മമ്ളതു 
സരവ്വവിദിതവുമാണല്ലോ. അവരില് പലരും വിദ്വാന്മാരെ 
പരിലാളി 9 ന്നതില് പ്രദ൪ശിപ്പിച്ചിട്ടുകള അത്യെൌല്സുക്യം 
ഇന്നു പക്ഷേ അശ.ശ്ചയുജനകമായി തോന്നിയേക്കാം. എ 
ന്നാല് 4കാവ്യശാസ്ത്രവിനോദേന കാലൊ ഗച്ഛതി ധീമതാം? 
എന്ന രീതിയിലാണ് ആ രാജപുംഗവന്മാര് അവരുടെ ആ 
യുഷ്ട്യാലം മിക്കവാവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് . 

4അന്ധാ വിദ്വജ്ജനൈ :ീനാ മൂകാ കവിദിരുര്ധിതാ 
ബധിരാ ഗായകൈഫീനാ സഭാ ഭവതി ഭൂദ്ൂതാം 
സമ്ത്വശ്വാഃ സന്തു മാതംഗാഃ സന്തു യോധാസ്സറഹസ്രശഃ 
നരേന്ദ്രാണാം വിശേഷേണ ന വിനാ കവിനാ യശഃ 
പാരവശ്യം വൃഥാ ദാസ്യം പഞ്ചാനാമേകദാരതാ 
പാണ്ഡവാനാമഭൂല് കിത്ത്ത്യ പാരാശയ്യുകവേഗ്ലിരാ" 

എന്നും മാവം മഹാകവി നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് ഒരിക്കല് പ 
റഞ്ഞത്ുു് അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ടിക്കുന്നതിന് അക്കാലത്തു 
രാജാക്കന്മാരും പ്രഭക്കന്മാരും വിസമ്മതിക്കുകയില്പതന്നെ. 
കാധ്യാലാപകുതുകികളായ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ സാഫി 
തൃകേസരികളേയും ശാസ്ര്രപണ്ഡിതന്മാരേയും രാജധാനി 

യില് താമസിപ്പിച്ച് അവക്കു സാഫിത്ൃപരിശ്രമത്തിനു 
വേണ്ടുന്ന ഒത്താശകളും പ്രോത്സാഹനവും ചെയ്തുകൊടുക്കു 

. ത്രിയുടെ ഇളയ സഫോദരനായിരുന്ന 

ന്നതു് അഭിമാനകരമായി കരുതുകയും തദനുസരണം പ്രവ 
ത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോകവയിശ്രതനായ വിക്ര. 
മാദിത്യന് തുടങ്ങിയുള്ള ചില രാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനിക 
ളില് ഓരോ വിദ്വല്സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ വക. 
സംഡങ്ങറം അതാതു സാഹിത്യത്തിനു” എത്രമാത്രം പ്രയോ 
ജനുകരമായിരുന്നുവെന്നും അറിയുന്നതു” എത്ര രസാവഹമാ 
യിരിക്കും? ഗ്രന്ഥകാരന്മാര് ഈ വിദ്വല്സദസ്റ്റിന്െറ അനു. 
മതിയും അഭിനന്ദനവും സമ്പാദിപ്പാന് എത്രമാത്രം പണി 

പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന നൈഷധീയകാവ്ൃത്തിന്െറ 
മുഖവുരയില് ശ്രീഹഷന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതില്. 
നിന്നും സ്തഷ്ടമാകുനാതാണ്ട്. 

അതിപ്പാചീനുകാലംമുതല്ലേം കേരളരാജ്യ 
ത്തിലും സാഹിത്യവിചക്ഷണന്മാരായ അനേ 
കം രാജാക്കന്മാരുണ്ടോയിരുന്നു. തത്വാന്വേഷി 
കളായ രാജാക്ക്മാരേപ്പുററി പ്ലേറെറാ അഭി. 

പ്രായപ്പെട്ട കാലത്തുതന്നെ, കേരളരാജ്യം മന്ദ്ര 
മധുരമായ അതിനറെ വിജ്ഞാനകാഹളസ്വനം. 
ഉച്ചൈസ്തരം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതു 
പ്രത്യേകം അഭിമാനകരമാണ് . കേരളാധി: 
പയ്മാര് പ്രായേണ സംഗീതസാഹിത്യാദികലാ. 
വിദ്യകളില് അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാ: 
ഭിച്ചിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ നാഗ 
രികത്വത്തിനേറയും സംസ്ലൃരണത്തിനേറയും. 
മാ൪ഗ്ഗദരശികളുമായിരുന്നു. . ക്രിസ്തൂവഷത്തിനു. 
മുമ്പതന്നെ, ചെന്തമിഴില് മികച്ച കവികളാ 
യും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരായും പല ചേര. 
രാജാക്കുന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അകനാന്തൂവ് 
പുറനാനൂറ്, കലിത്തൊകൈ, പതിറവപ്പത്തു് 

എട്ടുതൊകൈ തൂലകളിലുറംപ്പെട്ട 
പ്രാചീന ചെന്തമിഠം ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിന്നും. 

അറിയാവുന്നതാണ് . ഒട്ടെവിലത്തെ തമിംസംഡ്ത്തിലുഠം: 
പ്പെട്ടിരുന്നവരായ പല ചെന്തമിഠംകവികഠം ചേരരാജാക്കു 
ന്മാരുടെ ആശ്രിതന്മാരും സ്ൃതിപാഠകന്മാരും ആയിരുന്നു. 
വെന്ന് ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളോല്തന്നെ തെളിയുന്നതുമാണു്.. 
ബി. സി. രണ്ടാം ശതവഷത്തിന്െറ അന്ത്യഘട്ടത്തില് 
ജീവിച്ചിരുന്ന “ആതന്” എന്ന ചേരരാജാവിന്െറ കൃതിക. 
ളായി ചില മചന്തമിഠംപാട്ടുകം അകനാത്തറിലും മറവം. 

കാണുന്നുണ്ട് . രാജഭാഷയായിരുന്ന ചെന്തമ!ഴിനു അക്കാ. 
ലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രചാരത്തിനും പ്രാമാണ്യൃതയ്മുചും ചേര. 
വംശമജന്മാരും കേരളര്തിലെ മററ. ചിററരചന്മാരും ഏറെ. 
ക്ഷറെ കാരണ്രഭൂതന്മാരായിരുന്നവെന്നു സ്ൃഷ്ടമാണ് . തമിം 
സാഹിത്യത്തിലെ പഞ്ചമഹാകാവ്യയങ്ങളില് പ്രാധാന്യമുള്ള. 
ചിലപ്പതികാരം" എന്ന കൃതി ചേര൯ ചെങ്കട്ടുവ൯ ചക്രവ. 

ഇളമ്കോവടികറം" 
എന്നു സന്ധ്യാസിവയ്യന് രചിച്ചതാണ് :__ 

4കൂണവായില് കോട്ടത്തരചു തുറന്തിരുന്ത 
കുടക്കോച്ചേരലിളക്മോവടികഠംക്കു? 

(ചിലപ്പുതികാരം-പതികം) 

സ്വസഫോദരനെപ്പ്യോലെ പെരുമയിലും പെരരുഷത്തിലു 
മാസക്തിയില്ലാതെ ചെറുപ്പം മുതല്ല സസ്മ്യാസിവ്ൃതം അവ 
ലംബിച്ച ഈ മഹാകവി തമിംസാഫിത്യചരിത്രത്തില് 
അക്ഷയഭാസ്സ്ോൊടെ ആചയന്ര്രതാരം വിളങ്ങുമെന്നുള്ളതിനും. 
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ത്തോട്ടം സനിസഗ്ലുലാളിത്യത്തോടും പ്രകൃതിയുടെ 

മലയാളരാല്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

സംശയമില്ല. അമാനുഷപ്രഭാവന്മാരായ ഈ സഹോദര 
ന്മാ൪ രണ്ടുപേരും പ്രതേക മാര്ഗ്ഗങ്ങളില്ക്രടി അനശ്വര 
കീത്തതി ആ ജ്ജിച്ചു വച്ചിട്ടണ്ട്. ഫഹിമാചലംവരെ ചെന്ന് 
രഘുവിനെപ്പോലെ ദിഗ് ജയം നടത്തി ചേരപതാകയെ 
പവ്ൃതസാനുവില് നാട്ടി ഒരാഠം ഏകച്ഛുത്രാധിപത്യം സാ 
ധിച്ചുവെങ്കില്, ലോകവൈരാഗ്യസോപാനം വഴി ഉത്തമക 
വിതാലോകത്തില് മറേറയാളും അഗ്രഗണ്യനായിത്തീന്റി 
ട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ ചെയങ്കട്ടവനെറ സമരശ്തുരത ആളു 
കഠം വീിസ്കരിച്ചാലം ഇളങ്കോവടികളുടെ കവിതാചാതുരി മറ 
ക്കാനൊ മറിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതുമല്ലപ. കേരളീയരുടെ 
കവിതയുടെയും യുദ്ധനൈപുണൃത്തിന്െറയും  ജയസ്തംഭങ്ങ 
ഓയി ഈ സഹോദരന്മാർ എന്നത്തേക്കും പരിലസിക്കുമെ 
ന്നുള്ളതും അവിതക്കിതമാണ്. അക്കാലത്തു നടന്ന കോ 
വിലന്ചരിത്രത്തെ ആസ്സദമാക്കി രചിച്ച ചിലപ്പുതികാര 
മഹാകാവ്ൃത്തില്, കോവലനെറ വിവാഹംമുതല് ക്ടസ്റകി 
യുടെ ചിലമ്പോടുക്രടി മധുരയില് പോകുന്നതുവരെയുള്ള 
കഥ “പുകാ൪"കാണ്ഡത്തിലും കോവലന്െറ മരണം, മധുരാ 
നഗരത്തിലെ അഗ്നിബാധ എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ സ്വഗ്ലാ 
രോഹണംവരെയുള്ള കഥാഭാഗം “:മതുരൈകാണ്ഡത്തിലും* 
ചെങ്കട്ടവനെറ വടനാട്ടുയാതര, വിരപത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ മുത 
ലായവ *“വഞ്ചി"കാണ്ഡത്തിലും കവി വിവരിക്കുന്നു. പര 
മഭാഗവതനായിരുന്ന കവിയുടെ ഭക്തിപാരവശ്യത്തിനും 
ഭാവനാശക്കതിക്കും ഉത്തമോദാഹരണങ്ങം ഈ മഫഹല്കൃതി 
യില് എവിടേയും സുലഭമാണ് . പാത്രങ്ങളുടെ മനോഭാവ 
ങ്ങളേയും ഫ്ൃദയസ്ത്റോങ് ളേയും തന്മയത്വത്തോടു ചിത്രീക 
രിക്കന്നതിലും അമൂതനിഷ്യന്ദികളായ' സുലളിതപദങ്ങളെ 
യഥാത്ഥകലാകാരന്െറ പ്രസന്നതയോട്ട് സ്രംഘടിപ്പിക്കുന്ന 
തിലും ഇര മഹാകവി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരമചതുരി 
ആരേയും അഫഹ്്റാടിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. ചേരരാജാക്കന്മാ 
രില് വേറേയും പലരും ചെന്തമിഠംസാഹിതൃത്തില് മാന്പ്യ 
മായ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. “പാലൈപാടിയ പെരു 
കട്ടങ്കോ' എന്ന ചേരരാജാവിന്െറ അനവധി ഖണ്ഡകൃതി 
കറം എട്ടുതൊകൈന്തലുകളില് കാണ്മാനുണ്ടു്. പാലൈ 
നിലത്തെ ന്ന ഗാനങ്ങറം രചിക്കന്നതില് ഇദ്ദേഹ 
ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രാവീണ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 
യാണ് ഈ പേരുതന്നെ ലഭിക്കാനിടയായതു്'. തന്മയത്വ 

കമനീയ 
തയെ വഴ്ല്ിക്കന്നതിനു ഈ കുവിക്കണ്ടായിതന്ന അസാമാ 
നൃശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്െറ എല്ലാ ഖണ്ഡകൃതികളും 
ഉത്തമസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് . ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്ഹോ 
ദരനായ :മരുതംപാടിയ ഇളതങ്കടുക്കോ? എന്ന ചേരരാജാവും 
ചെന്തമിംകവിയായി പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടമുണ്ട്. “കോട്ടമ്പ 
ലത്തുഞ്ചിയ ചേരമാന്, “ചേരമാനിളങ്കട്ട൨ നന്, “മുടയിക്കി 
ടന്ത നെടുഞ്ചേരലാത൯", “കണക്കാലിര്മ്പൊറൈ', “നമ്പി 
കുട്ടു൨നാ൪" എന്നിങ്ങനെ വേറേയും പല ചേരരാജാക്കന്മാ 
രുടെ പേരുകറം ചെന്തമിഠം കവിതാലോകത്തില് അങ്ങി 
ലായി കാബ്മാനുണ്ടെമങ്കിലും അ൨ക്മ പറയത്തക്ക നി 

ലയോ വിലയോ ലഭി ലിട്ടുുളതായി തോന്നുന്നില്ല. 

ഇങ്ങിനെ ചെന്തമിം കുവികളായി ചില ചേരരാജാ 

ക്കന്മാ൪ പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതു ക്രടാതെ, അവരില് 
പലരും കുവികളെ പ്രോത്സാഫിപ്പ്ിക്കന്നതിലും അവക്ഃ 
അമുവററ സഫഹായങ്ങം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത 
പ്രദര്ശിപ്പ്ച്ചിതന്നു. ചെന്തമിഠംകവികളില് പലരും ഈ 
രാജാക്കന്മാരുടെ ഒദായ്യത്തേയും ഗുണഗരിമയേയും പററി 
പ്രശംസിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ബി. സി. ഒന്നാംശതവഷ 
ത്തിന്െറ അന്ത്യഘട്ടത്തില് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന “ഇമയവ 
മ്മ൯ നെടുഞ്ചേലാതന് തന്നെ സ്ത്തിച്ച “മട്ടര് കണ്ണൂ 
നാര? എന്ന കിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനു തെന്നാട്ടില്നിന്നു 
മുള്ള വരവിന്െറ ഒരു ഭാഗവും ധാരാ£ം പണവും അഞ്ഞുറ 
നാടടുകഠം ബ്രവ്മദാനവും കൊടുത്തതായിക്കാണുന്നു. (പതി 
രവഡ്പത്ത്', രണ്ടാംപതികം). ഈ രാജാവിന്െറ സഹോദര 
നായ “പത്.യാനൈ ചെത്.കെഴുകട്ടാ ൯? എന്ന രാജാ 

വിനെ അദ്ദേഹത്തിനെറ ആശ്ര തനായ “പാലയില്ഗൌ 
തമനാ൪ എന്ന അന്തണകവി സ്തരതിച്ചുകൊണ്ടു കില കവി 
തകം കാണിച്ചപ്പോേ:ഠം അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ട ധനം കൊ 
ടുത്തുവെയ്കിലും ധമ്2പരനായിരുന്ന ഈ കവി ധനമെല്ലാം 

ന്ന. പ് ന്ധ ച 

സചല്ംമ്മഅറംക്കായി വിനിയോഗിച്ചതിനാല് രാജാവയ പി: 
ന്നേയും എട്ടുതവണ ഇതുപോലെ സമ്മാനങ്ങം നഠാകി. 
പത്താമത്തെ തവണ ആവശ്യമുള്ള ധനം എടുത്തുകൊഠം 
വാന് രാജവ് ആജ്ഞാപിച്ചുവെങ്കിലും തനിക്ക് ഇഹലോ 
കത്തില് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും തനിക്കും തന്െറ 
പത്തിക്കും പരലോകപ്രാഫ്ടിക്കായി പത്തു യാഗങ്ങറം നട 
ത്തിച്ചുകൊടുത്താല് മതിയെന്നും കവി പറഞ്ഞതനുസ 
രിച്ച് ഗം നടത്തിക്കൊടുത്തതായി കാണുന്നു. 4കളങ്കായ് 
കണ്ണ്ണിനാര് മുടിച്ചേരല്? എന്ന രാജാവും തന്നെ പുക ക്കിയ 
“കാപ്പ്രിയാറ൨ കാപ്പിയനാ൪? എന്ന കവിയ്ക്ച നാല്പതു നൂറാ 
യിരം പൊന്നും രാജ്യത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗവും ദാനം ചെയ്തു. 
4“ആടുകോഠം പാടടചേരലാതന്൯' എന്ന രാജാവിനെ സ്ൃതി 
പാടിയ *4കാക്കൈപ്പ്യാടിനിയാർ നച്ച്ൈള്ളയ.൪" എന്ന 
കവിയിത്രിക്ക ആറായിരം കാണവും ധാരാളം ധ 
നവും അദ്ദേഹം നഠംകി. “ചെല്വക്കടടമ്കോവാഴിയാ 
ത൯? എന്ന പചേരചക്രവത്തി ആശ്രിതനായിരുന്ന 
കപിലരുടെ കവിത കേട്ട് ആറായിരം കാണം കൊടുക്ക 
കയും “ന൯റാ" എന്ന കുന്നില് അവര് രണ്ടുപേരും 
ഏറിനിന്നു കണ്ണ്ണില്പ്പെട്ട നാടെല്ലാം കാട്ടി അതെല്ലാം 
അദ്ദേഹത്തിനു നറംകുകയും ചെയ്തു. പെരുജ്ത്തേരലിരു 
മ്പൊറൈ: എന്ന ചേരരാജാവാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെപ്പുററി 
പ്രടീയ പ്രസിദ്ധകവി :അരിചില്കിഴാര്? എന്നയാളുടെ 
കവിതകേട്ട്' ആഹ്ലാദിച്ച് അദ്ദേഹവും രാജ്ഞിയും വെളി 
യില്വന്നു കൊട്ടാരത്തിലള്ളതെല്ലാം എടുത്തുകൊറംക 
എന്നുപറഞ്ഞു ഒമ്പതുത്തറായിരം പൊന്നും തന്െറ സിംഹാ 
സനവും കൊടുത്തപ്പ്പോഠം “ഞാന് ചോദിക്കുമ്പോഠം ഇതെ 
ല്ലാം തന്നാല് മതിയെന്നു മവപടിപറ-തു' എല്ലാം 
തിരികെ കൊടുത്തതേയുള്ള- “:പെരുങ്കുന്തൃര്കിഴാര്? എന്ന 
കവിക്ക് ഇളഞ്ചേരലിരുമ്പൊറൈപ്പെരുമാറം? മുപ്പത്തീരാ 
യിരം കാണം നല്കിയതുക്രടാതെ അദ്ദേഹമറിയാതെ സ്വ 
ഗൃഹം പനി ചേരന് ചെകങ്ുട്ട 
വെറ രാജധാനിയില് തൃക്കാണാമതിലകത്തു് ഒരു വിദ്വല് 
സഭ ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ചിലപ്പതികാരത്തില് 
നിന്നും വൃക്തമാകുന്നുണ്ട് . മണിമേകലയുടെ കത്താവായ 
ചീത്തലൈചാത്തനാ൪*, ഇളങ്കോവടികഠം എന്നിവര് ഈ 
സദസ്സിലെ പ്രധാനഅംഗങ്ങളായിരുന്നു. പില്ല്ാലത്തും പ 
ല കേരഉപെരുമാക്കന്മാര് പണ്ഡിതന്മാരെ രാജധാനിയില് 
പാപ്പ്ിച്ചു ജ്യോതിവിദാഭരണത്തിലെനവരത്നങ്ങളെല്പ്യോലെ 
കരുതി അവരെ പരിലാളിച്ചുവന്നു സുഭദ്രാധനഞ്ജയം, തപ 
തീസംവരണം മുതലായ സംസ്ലൃതനാടകടളുടെ കത്താവായ 
കലശേഖരപ്പെരുമാളുടെ രാജധ:നിയിലും യുധിഷ്ഠിരവിജയ 
കത്താവായ വസുദേവനനൃതിരിയും മറവകവികളും താമ 
സിച്ചിരുന്നതായും കാണുന്നു. കേരളത്തിലെ സംസ്ത്ൃതനാട 
കാഭിനയത്തില് വേണ്ട പരിഷ്്രാരത.0ം ചെയ്യതു” ഈ 
പെരുമാളാണെന്നു പ്രത്യേകം സ്തരണീയമാണ്.. ഫലിത 
സാഹിത്യത്തില് മികച്ചു കൃതിയായ തോലകൃതികഠം ആ 
കവി ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ആശ്രിതനായി പാത്തപ്പ്പോഠം നാട 
കാഭിനയത്തിനായി രച്ിച്ചിട്ടുള്ളവയുമ:ണ് . ഇദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ പിന്ഗാമിയായ ഭാസ്ത്രരവമ്മപ്പെരുമാളും വിക്കി 
ന്നാദിഷേകം" എന്നൊരു സാസ്ലൃതനാടകം രചിക്കുകയും 
നാടകകലയ്യുച്ഛ പല ഗണ്ദൃയമായ പരിഷ്ട്രാരങ്ങം നടപ്പില് 
വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുളളതായിട്ടാണറിയുന്നതു'. പിച്ലാ 
ലത്തു ഭക്ഷിണഭോജനെന്നു പ്രഖ്യാതനായിരുന്ന ശ്രീരവിവ 
മ്മഭൂപ൯ കോളംബപുരിയില് ഒരു വിദ്വല്സംഘം സ്ഥാപി 
ച്ചിരുന്നു. പ്രദ്യുമ് നാഭ്ദൂദയം" എന്ന നാടകത്തിന്െറ 
കത്താവായ ഈ ഡംഗ്രാമധീരന്െറ രാജധാനിയില് അല 
അാരസവസ്വവ്യാഖ്യാതാവായി പ്രസിദ്ധനായ ബമുദ്രന്പ 
റ്ഡനും" “കുവിഭൂഷണിനും ആശ്രിതന്മാരായി പാത്തിരുന്നു. 
ശ്രീരവിവമ്മ്രൂപ൯ സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളില് ഒരുപോലെ 
പാരംഗതനായിരുന്നുവെന്നു പ്രദ്യുമ് നാഭ്യൂദയത്തിലെ.:അസ്സി 
കില സംഗീതപാരദുശ്വനാ നിഖിലഗുണരത്നാരോഫണഗി 
രിണാ കവിജനമയൂരകാളമേഘേന സാഫിത്ൃയവിദ്യാവിച 
ക്ഷണേന ഭക്ഷിണഭോജരാജേന മഹാരാജപരമേശ്വരേണ 
സംഗ്രാമധീരാപരനാമധേയേന ശ്രീരവിവമ്മദേവേന വിര 
ചിതം? എന്ന പ്രസ്ലാവനാഭാഗത്തില്നിന്നും, ഉണ്ണനീലിസ. 
ദ്ദേശത്തിമെ__ 



4അത്റഥിത്രേണിക്കഭിമതഫലം ന€ംകുവാ൯ പാരിജാതം 
വിദ്വല്പത്മാകരദിനകരം വിശ്വലോകൈകദീപം 
മുററിക്രകട്ടം പെരിയ പരചക്രേഷ) ചക്രായമാണം 
കററക്കാരമല്പുരികഴലിമഃ൪ മാരനേ കാണ്ക പിന്നെ.? 

എന്നതില്ന്ദിന്നും തെളിവാകുന്നുണ്ടു്. പില്പ്യാലത്തും 
കേരളത്തിലെ മറ൨൮ രാജധാനികളില്ും ഇത്തര. വിദ്വല്സദ 
സ്സുകളുണ്ടായിരുന്നതായി അറിവുണ്ട്. 

“പലായദ്ധ്വം പലായദ്ധ്വം രേരേ ദുഷ്ടരവികഞ്ഞരാഃ 
വേദാന്ത വനുസഞ്ചാരീ ഫ്യായാതൃയദ്ദണ്ഡകേസരീ" 

എന്നു ഗജ്ജി ച്ചുകൊണ്ട് കേരളകവിക്ലത്തെ ആകമാനം 
അവഹേളിച്ച ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ര്രികളും, 

*“അധികേരളമഗ്രൃഗിരഃ 
കവയഃ കവയന്തു വയന്തു ന താന് വിനുമഃ 
പുളകോല്ഗമകാരിവചഭപ്രസരം 
പുനമേവ പുനഃ പുനരാസ്തുമഹെ.? 

എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ സര്ട്ടിഫിക്കേറവ സമ്പാ 
ഭിച്ച പുനംനന്മൃതിരിയും പയ്യന്തൂര് ഭട്ടതിരിമാ൪ ഒമ്പതും 
തിരുവേഗപ്ല്യൂഴ നന്ൃതിരിമാര് അഞ്ചും “തന്ത്രസമുച്ചയികാര 
നായ ചേന്നാസ്സനനൃതിരിയും മുല്പപ്പിള്ളിടട്ടേരി, കാക്ക 
ശ്ശേരി ഭട്ടതിരി എന്നിവരും ചേന്ന പതിനെട്ടരക്കവികറം 
സാമൂതിരിയുടെ വിദ്വല്സദസ്സിലെ അംഗങ്ങളായി കൊല്ല 
വഷം ഏഴാംശതവഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. 
ചെമ്പകനാട്ടിന്നലമ്കാരരഭൂതനാം തമ്പുരാന് ദേവനാരായണ 
സ്വാമിയുടെ രാജധാനിയിലും ഓരോ കാലത്തുു്' വിദ്വല്സം 
ഫങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ച൯നമ്പിയാര് മുതലായ കവിക 
ടെ കാലത്തു് അമ്പലപ്പുഴയിലെ വിദ്വല്സംഫത്തിലെ 
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നതുു് 
ഇങ്ങിനെ വഞ്ചി വംശജന്മാരല്ലാത്ത പല രാജാക്കന്മാരുംക്രടി 
പണ്ഡിതപക്ഷപാതികളായിരുന്നുവെന്നു സ്തഷ്ടമാണ് . 

തിരുവിതാംക്രര് രാജവംശാ പ്രത്യേകം സ്ഥാപിതമാ 
യതില് പിന്നെയാണ് മലയാളഭാഷയ്യുക്് ഓരോ മഹാരാജാ 
ക്കന്മാർ ഗണ്യമായ സഹായങ്ങം ചെയ്തതുടങ്ങിയതു് . 
വേണാട്ടുരാജാക്കന്മാര് മലയാളഭാഷയ്യുച്ഛ ചെയ്തിട്ടുളള സഹാ 
യങ്ങറം ഒട്ടം ചില്ലറയല്ല. 
കളില് ഒന്നായ രാമചരിതംതന്നെ രചിച്ചത് ഒരു വേണാട്ടു 
മഹാരാജാവാണ് . ഭടജനങ് ളുടെ ആവശ്യത്തെ പരസ്പ, 
രിച്ചു വാല്വീകിരാമായണത്തെ മാത്ൃഭാഷയിലാക്കീട്ടുള്ള ഈ 
മഫാരാജാവിന്െറ സാഫിത്യപരിശ്രമം ഫലവത്തായിയെ 
നുമമലതു് നിസ്സംശയമാണ്ട് . പണ്ഡിതനായ മള്ളൂര് പര 
മേശ്വരയ്യുരവ൪കഠം പറയുമ്പോലെ രാമചരിതകത്താവു് 
വാധ്വീകിമഹഷിയുടെ ഒരു വെ൮൦ ഛായയൊ ഛായാപഹാ 
രിയൊ മാത്രമല്ലെന്നും പ്രത്യുത ഒരു പ്രകൃതിമാമ്മികനും 
ഫവിര പ്രിയനുമായ ഒരു മഹാകവിര.ന്നെയായിരുന്നു. പര 
മഭാഗവതനായിരുന്ന ഈ ശ്രീപത്മനാഭദാസന് തന്െറ 
മനോധമ്മം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു കിട്ടുന്ന സന്ദഭളെ 
വൃഥാ കളയുന്നില്ല. രസസ് രണം ക്രടുതല് സാധിക്കാ 
മെന്നു തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് കവി മൂലഗ്രന്ഥത്തില് 

നിന്നും വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങഠം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെമ്മിലും 
പ്രായേണ അതിനെ അനുസരിച്ചുതന്നെയാണ് പോക 
ന്നത്. കവിയുടെ കല്ലനാശക്തിപ്രചുരിമയ്യഛം പദലാളി 
തൃത്തിനും രസസ് പഫൃരണചാതുരിക്കം ധാരാളം & ദാഥര 
ണങ്ങം ഈ മൃതിയില് എല്ലായിടത്തും കാണ്മാനുട്ടട് . 
രാമചരിതകത്താവു]' ഒരു, വേണാട്ടുരാജാവല്ലായിരുന്നുവെന്ന 
തിനു ഭാഷാചരിതകത്താവായ നാരായണപ്പൂണിക്കരവര്കഠം 
കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വാദങ്ങ€ം സവ്ൃത്ര സ്വീകാരയോഗ്യമായി 
ട്ില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും, അതിനെപ്പുറഠി ക്രടുതല് ചച്ച്ചെ 
ന്നതു് അസംഗതവുമാകയാല് അതിന്” ഇവിടെ ഒരുന്പെട്ട 
ന്നില്ല. പില്്രാലത്തു് മാടമ്പിമാരുടേയും മുകിലൻ എന്ന 
മഹമ്മദുവിഷിഗീഷുവിനെറയും ആക്രമണദൊഠംക്കും കശ്ശൂല 
തയ്യു്ഛം വേണാട്ട് അധീനുമായിരുന്നപ്പ്ോഠം അവരോടു 
നേരിടുന്നതിനു കോട്ടയം രാജവംശത്തില്നിന്നു തിരുവനന്ത 
.പുരത്തുവന്നു താമസിച്ചിരുന്ന കേരളവമ്മത്തമ്പുരാന് വാപ്പ 
,ക്രിരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡംവരെ ഭാഷയിലേക്കു പരിഭാഷ 

തെക്കേടത്തു ഭട്ടതിരിയായിരുന്നു. 

മലയാളത്തിലെ പ്രാചീനകൃതി 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

പ്പെടുത്തിയതുള്' എത്രയോ അമുല്യമായ ഒരു സാഹിത്യരത്ന 
മാണ് ? വാല്വീകിരാമായണത്തിനു ഭാഷയില് ഉണ്ടായിട്ടുളുളൂ 
നേരുതജ്ജിമകളില് കേരളവമ്മരാമായണത്തിനു പ്രധാന 
മായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു. രണവീരത്വവും സാഹിത്യകശല 
ത്വവും ഒന്നിച്ചു സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ഈ വഞ്ചിരാജബന്ധു 
വിനെറ രാമായണതങജ്ജിമയ്തുക്ച അതഹ്റിക്കുന്ന പ്രചാരവും 
പ്രസിദ്ധിയും ഭാഷാലോകത്തില് ലഭിച്ചിട്ടില്പെയില് അതി 
നുള്ള ഒരു കാരണം കേരളീയക്ക അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തോ 
ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയാണ് . അന്തഃഛിദ്രംങളാലും 
മാടമ്പിമാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസംരംഭങ്ങളാലും അസമാധാന 
പരമായിരുന്ന അന്നത്തെ വേണാട്ടരാജ്യത്തിന്െറ സ്ഥിതി 
സാഹിത്ൃയവികാസത്തിനും വളയ്മഛം ഒട്ടം അനുയോജ്യമ 
ല്ലായിരുന്നു. തിരുവിതാംക്രറിന്െറ ഓരോ ഭാഗങ്ങം പ്രബ 
ലന്മാരായിരുന്ന ഇടപ്രഭക്കന്മാരുടേയും പല ചെറിയ രാജാ 
ക്കന്മാരുടേയും അധീനത്തിലും അവര് തമ്മില് നിരന്തരം 
വൈരത്തിലമായിരുന്നതിനാല് സമാധാനപരമായ ജീവി 
തവും സംതൃഛ്ലിയും പെരരാവലിയുടെ ഇടയില് അസ്ത്മിച്ചി 
രുന്നുവൊന്നുതന്നെ പറയാം. ഈ കഴപ്പുങ്ങളില്നിന്നും 
വേണാട്ടുരാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ച് അതിന്െറ വിസ്തൃതി ക്രി, 
കലാപകാരന്മാരായിരുന്ന എട്ടവീട്ടില്പിള്ളമാരേയും മാട 

, ബ്വിമാരേയും ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി രാജ്യത്തിനു ക്ഷേമം 
സമ്പാദിച്ചത് ധീരവീരപരാക്രമിയായ മാത്താണ്ഡവമ്മ 
അനിഴംതിരുനാഠം മഹാരാജാവായിരുന്നു. അതിശ്തുരനും 
രണധീരനുമായിരുന്ന ആ തിരുമേനി ശത്രുകലത്തോടട 
നേരിട്ടു അവരെ നശിപ്പിച്ചതില് പിന്നീടാണ്” ഇന്നത്തെ 
തി.ജവിതാംക്രര്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതു . അതിചപരാക്രമിയാ 
യിരുന്ന ഈ രാജവര്യന്െറ ജീവിതസംഭവരഃം മാത്താണ്ഡ 
വമ്മ, മുതലായ ഒന്നാംതരം ഗദ്യകാവ്യരത്നങ്ങളുടേയും 
ബാലമാത്താണ്ഡവമ്മവിജയം?? എന്ന സംസ്ൃതനാടക 
ത്തിനേറയും പ്രതിപാദ്യവിഷയമായിത്തീനിട്ടണ്ടു . ശത്രു 
ക്കളുടെ പ്രാബല്യംകൊണ്ടു' ചെവഡ്പുകാലത്തു തലസ്ഥാന 
നഗരം വിട്ടു ഒളിച്ചുപാക്കേണ്ടിവന്നുവെങ്കിലും കാവ്യശാസ്രു, 
പഠനത്തില് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം നിഷ്ഠഷിച്ചിരുന്നു. കവി 
കളോടും വിദ്വാന്മാരോടും അളവററ ബഹുമാനവും അവരു 
മായുള്ള പെരുമാററത്തില് ആഹ്ലാദവും സൌഫാര്ട്ടവും 
അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സീതാരാഘവമെന്ന അമു 
ദ്രീതമായ രാമപാണിവാദന്െറ സംസ്പതനാടകത്തിലെ 
പ്രസ്താവനയില് :വൈകണ്ഠതോപൃതിശയരമണീയടിവ്ൃദ്ര 
വൃസമ്പല്സന്മൃരിതമന്ദിരേണ സഡദ്യാത്മനാ പത്മനാഭ 
സമ്റ്രിതസമസ്തരിഭവേന സഡ്യൃസാമന്തമകടമണ്ിമരീചി 
നിരാജിത ചരണകമലേനുഇദാനീന്തനേന രാജ്ഞാ വഞ്ചിമാ 
ത്താണ്ഡേന സകലദിഗന്തേഭയൻ സമാഹുയ സമധിഷ്ഠാപി 
താനാം സമധീതവേദശാസ്ര്രാണാം സരസകാവ്യരസാമജ്ജാ 
വമജജസജജസമ്ജന്ഭൂയിഫ്യാനാം ബ്രാവമണവരിഷ്ഠാനാം 
ഗരിഷ്ഠാം ഗോഫ്യ്ിമപഹായ ക്വ നാമേദമഭിനേതവ്യം?” 

4അധിസ്യാനഡൂരജ്ജയതി ജഗതീപാലനപരം 
പരജ്്യോതശ്ലീത്ദ്യുതിധവളശേഷാഹിശയനം 
യദന്ധസ്സുന്തന്ന്വന്നഖിലഡ്യപതീനാന്ന തു പരം 
സുരാണാമപ്യുച്ചൈരധിവസതി മാത്താണ്ഡധൃപതിഴ് 

എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രശസ്തി കാണുന്നുണ്ട്. 

മാത്താണ്ഡ വര്൪മ്മമഹാരാജാവു' അമ്പലപ്പ്യഴരാജ്യം 

൯൨൩-ല് പിടിച്ചുടക്കിയപ്പോഠം കാശ്മീരിലെ ച്ളിതാദി 
തൃയ൯ ഭാഭൂതിയെയെന്നപോലെ, മഫാരാജാവു കുഞ്ചന് 
നമ്പ്യാരെ തന്െറ ആശ്രിതനായി സ്വീകരിച്ചു തിരുവനന്ത 
പുരത്തേശദ കൊണ്ടുപോന്നു. അമ്പലപ്പഴയില് നിന്നും 
അദ്ദേഹം അപഫഹരിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടരത്നങ്ങളില് പ്രാധാ 
ന്യമേറിയതുളു' ഈ കവിരത്തമായിരുന്നു. ദേവനാരായണ 
സ്വാമിയുടെ അധഃപതനത്തോട്ട നിരാശ്രയനായിത്തീന്ന 
നമ്പിയാര് ആശ്രിതവത്സലനും സാഹിത്യസാരവേദിയുമായ 
മഹാരാജായിനെറ ആശ്രിതനായിത്തിന്നതില് അതിശയി 
പ്പാനുമില്ല. കാററിനെറ ഗതി നോക്കി കായ്്യം നേടുവാ൯ 
തക്കം പാത്തിരുന്ന മാത്തുപ്പുണിക്കര മാത്താണ്ഡ വമ്മമഹാ 
രാജാവിന്െറ ആതശ്രിതനായിത്തീന്ന വഴിക്കാണു നമ്പ്യാക്ദം 

. ഈ .അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനിടയായതു് . സാഹിതൃത്തോടു. 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതം 

പ്രത്യേകം പ്രതിപത്തിയില്ലാതിരുന്ന രാമയ്ക്കുന്ദളവായുടെ 
മരണകാലംവരെ, നമ്പിയാക്ക പറയത്തക്ക പ്രോത്സാഹനം 
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണ്ട് . 

പ്രദോഷമാഹാത്മ്യം തുള്ളലില്: 

“ഖം ദുഷ് പ്രഭ സേവ തുടങ്ങി 
പ്പക്കം തിന്നു കിടക്കാം പക്ഷെ.” 

എന്നും, ഫരിണീസ്വയംവരത്തില്:__. 

ജ്യോതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിക്കുമ- 
ച്ചാതുര്യമേറന്ന വൈദ്യനും വേശ്യക്കും 
ഏതും മടിക്കാതെ വേണ്ടതു നഠംകവാന്൯ 
ഭൂതലസ്വാമികഠംക്കില്ലൊരു സംശയം. 
മറവള്ള ശാസ്ര്രങ്ങളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു 

 പഠറിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭോഷനു 
കൊററിനുപോലുമെങ്ങും കഴിവരാ 
മറവുള്ളതോ പിന്നെയെന്തു പറയേണ്ട? 

എന്നും കാണുന്ന ഭാഗം നമ്പ്യാരുടെ നൈരാശ്യത്തെ 
ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നും. എന്നാല് കാലക്രമ 

, ത്തില് നമ്പിയാര മഹാരാജാവിനരൊ പ്രത്യേക പ്രീതിക്കു 
പാത്രമായിത്തീന്നിരിക്കണം. മഹാരാജാവിനെറ ആഗ്രഹ 
വും ആജ്ഞയും പല തുമളല്കഥകളുടേയും നിര്മ്മാണ 
ത്തിനു ഫേതുഭ്ൂതമായിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
രാജൃഭരണമംഫിമയേവ്പ്ുററിയും ഗുണശരിമയേപ്പുററിയും ആ 
്രിതനായ നമ്പ്യാർ പലപ്പോഴും സ്തൃതിച്ചു പാടിയിട്ടുണ്ട്. 
സ്വഭാഷാഭിവൃദ്ധിയില് തല്ലരനായിരുന്ന അയ്യയപ്പു൯ മാത്താ 
'ണ്ഡപ്പിള്ള ദളവായെയെപ്പുററിയും നമ്പിയാ൪ പലപ്പോഴും കൃത 

ജ്ഞതയോടു സ്വകൃതികളില് സ്ത്ൂരിക്കുന്നുണ്ടു :-_ 

വഞ്ചിക്ഷമാപാലബാലമാത്താണ്ഡനാ- 
മഞ്ചിതശ്രിക്ലശേഖരാജ്ഞാകര൯ 
ആത്താവനോദാരശീലനാമയ്യപ്പ- ) 
മാത്താണ്ഡമന്ത്രീ നിജസ്വാമിശാസനാല്. 

(ഫരിണിസ്വയം വരം) 

മഹാരാജാവിനെറ വൈഭ വത്തെപ്പുാററി ഓത്ത് കവി 
മതിമറന്നുപോകുന്നതു കാണ്ക: 

“പാത്താലത്തഭൂുതം! ബാലമാത്താണ്ഡക്ഷിതീദ്രനെറ 
വാത്താവൈഭവമെല്ലാമോത്താലന്തമില്ലേതും 
മാത്താണ്ഡപ്രതാപന് ശ്രീമാത്താണ്ഡാവനിന്ദ്ര൯." 

(കൃഷ്ണലീല) 

ഫനുമദുത്ഭവം രചിക്കുന്നതിനു അയ്യയപ്പുമാത്താണ്ഡ 
ദളവായുടേയും മഹഫാരാജാവിനേേറയും നിദേശം കാരണമാ 
യിത്തീന്നു:__ 

“ബാലമാത്താണ്ഡ വമ്മേന്ദ്രവീരക്ഷമാ- 
പാലചൃഡാമണിപ്രേരണം കാരണം 
ലീലാരസജ്ഞനാമയ്യപ്പുമാത്താണ്ഡ- 
ബാലമന്ത്രിപ്രവീരനന്െറ ന്ദിദേശാനു- 
ക്രലമായുള്ള വിനോദപ്രമേയമി__?? 

(ഹനുമമുത്ഭവം) 

സഭാപ്രവേശം, പ്രദോഷമാഹാമ്മ്യം എന്നീ കൃതിക 
ളിലും മാത്താണ്ഡവമ്മമഹാരാജാവിനെ നമ്പ്യാര് സ്ത്രതിച്ചു 
കാണുന്നു. 

വഞ്ചിരാജകലോത്തമ൯ കുലശേഖരപ്പെരുമാളഹോ 
വടിവിലടിയനു വിനകളൊഴിവതിനാശ്രയമ്പരമാശ്രയം 
സഞ്ചിതാഖില ധമ്മകമ്മസുനിമ്മലാത്ഭുതപൌരുഷന്൯ 
വിക്രമാതിശയങ്ങംകൊണ്ടരിയപതിരാജ്യമശേഷമേ 
ആക്രമിച്ചുടനാകവേ പരിപാലനോേനു മഹോത്സവം 
ശക്രലോകസമാനമാക്കി വരുത്തി വാണരുളീടിനാന് 
അക്കതുല്യഭജപ്പതാപനശേഷഗശുണനിധി പാതു മാം. 

(സഭാപ്രവേശം) 

വഞ്ചിമഹീപതിവരകലശേഖര_ 
. നഞ്ചിതവിമലമഹാഗുണസഞ്ചയ 

സഞ്ചിതനാകീന സകലജനേശനു- 
ദഞ്ചിതധനജനകലബലശാഥി 
പഞ്ചശരോപമമധുരശരീരന_ 
ചഞ്ചലമാനസനമരസമാന൯ 
കിഞ്ചന കനിവരുളീടുകിലടിയനു 
നെഞ്ചിനു വെളിവു വിശേഷിച്ചുളവാം. 

( പ്രദോഷമാഹാത്മ്യം ) 

മാത്താണ്ഡവമ്മമഹാരാജാവിന്െറ ആത്രിതന്മാതീയി 
വേറേയും ചില വിദ്വാന്മാരും കവികളുമുണ്ടായിരുന്നു. 
4മാത്താണ്ഡാഖ്യയായിരിക്കും പ്രതൃക്ഷദേവതയുടെ മഹാത്മ 
മോത്തിട്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു" കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട രചിച്ച 
രാമപുരത്തു വായ്യര് മഹാരാജാവു വൈയ്മുതൃത്ത് എഴുന്നള്ളി 
യിരുന്നപ്പോഠം ലഭിച്ച ഒരു ആശ്രിതനായിരുന്നു. കുചേല 
വൃത്തം മഹാരാജാവിനെറ ആജ്ഞപ്രകാരം പള്ളിബോട്ടില് 
വച്ച് തണ്ടുപിടിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് 
രചിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഐതിഹ്യം. ആ സാഹിതൃപ 
ന്ഥാവിലുണ്ടായിട്ടളള വേറൊരു കൃതിക്കും കുചേലവൃത്ത 
ത്തിനോടു കിടപിടിക്കവാ൯ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സാഹിത്യ 
ചരിത്രത്തില് സ്ഥലംപിടിക്കുന്നതിന്' സവ്ഥാ അദ്ഠതയു 
ൂളതാക്കി, വഞ്ചിപ്പാട്ടിനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹിത്യപദ്ധതി 
യായി ഉയത്തി പരിപോഷിപ്പിച്ചത്ര് വാര്യരുടെ ഈ കൃതി 
തന്നെയാണ് . ഇത്ര മഹത്തരമായ കൃതി വാര്യരുടെ ഒരു 
നിമിഷകവനമാണെന്നുമളതു' അദ്ദേഹത്തിന്െറ കവന 
കലാപാടവത്തെ പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് . മാത്താണ്ഡവ 
മ്മമഹാരാജാവു” വൈക്കുത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപരത്തേഷടു. 
മടങ്ങുന്നതിന്” പള്ളിവളളം കയവവാ൯ ഭാവിച്ചപ്പോഠം 
ദരിദ്രനായ ഈ കവിവയ്യ൯ കുറെ സുസ്ത്ൃതശ്ലോകം 
തിരുമുല്ക്കാഴ്ചവച്ചതായും മഹാരാജാവ് സന്തുഷ്ടനായി 
വായ്യര്രക്രകുടെ വള്ളത്തില് കയറഠറിയെന്നും മറവമാണുല്ലൊ 
ഐതിഫ്യം ഘോഷിക്കുന്നതും. യാതൊരു മു൯കരുതലോ. 
ആലോചനയോ ക്രടാതെ രാജശാസനമനുസരിച്ച് പെ 
ട്ടെന്നു രചിച്ചതാണെന്നുമ്ളതിനു ആ കൃതിയിചും ഏതാനും 
തെളിവുകളിപ്പാതില്ല. ് 

4വേദശാസ്ര്രപുരാണേതിഹാസകാവ്യനാടകാദി 

വേദികളായിരിക്കുന്ന കവികളുടെ 
മേദുരങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യത്കളെ ശ്രവിക്കുന്ന 
മേടിനീദ്ര൯ അജ്ഞനോടാജ്ഞാപിച്ചതോ൪ 
വാന്വക്കു ന്ദിറവോളമമൃതമപ്റ്റിച്ചഭഥ- 
വാനുകുചേലകു ചിപിടകമെന്നോണം? 

എന്ന് സന്ദദത്തിനുചിതമായ ഉപമകൊണ്ട്' “ബ് 
ന്ധംവന്ന കുചേലോദന്തത്തെത്തന്നെ പാട്ടായിട്ടു ബന്ധി 

ാനാ"ഞ് കവി മുതിന്നകാണുന്നതു് . വാര്യരുടെ വാണീ 
വിലാസം രാജനിയോശഗാനുസരണം യാതൊരു തടവും ക്ര 

' ടാതെ ന്ദിരശ്ശുമായി പ്രവഹിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചറിയേ 
ണ്ടതുതന്നെയാണു'. അരഗൃഹീതക വിശ്വരന്മാക്ദമാത്രമേ 
ഭാഷാദേയി ഇത്രമാത്രം ദാസ്യം ആഅവലംബിച്ചിട്ടുളു. തപാ 
ദമധുരവും ആലോചനാമൃതവുമായ മധുരകോമളകാന്തപദാ 
വലി ഇത്തരം യഥാത്ഥകവിത്രേഷ്ടന്മാക്കമാത്രമേ സ്വാധീ 
നുമായിരിക്കുകയുമു്ള.. ശബ്ദുസുഖവും ചമല്ല്ാരചാതുരിയും 
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നാട്ടുമീ നവാവതാരമെന്നു തോന്നുന്നു. 
.കാത്തവീയ്യ൯കഴിച്ചോണം ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠയും 
കാശിരാജസ്വാമിപ്രതിഷ്ഠയും കഴിച്ചു 
.മാത്താണ്ഡമ ഹീിപതീന്ദ൯ വെവതേയോ ജയിക്കുന്നു 
മാലോക്രേ മന്നരായാലീവണ്ണ്ണം വേണ്ടൂ. 

ഈ മഹാരാജാവിനെറ ആജഞപ്രുകാരംതന്നെയാണ് 
ജയദേവമഹാകവി വിരചിതമായ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്െറ 
നിസശ്ശൂസുന്ദരമായ ഒരു പരിഭാഷ വാര്യർ രചിച്ചു 
തെന്ന് :__ 

ശ്രരീമാത്താണ്ഡമഹീമഫേന്ദ്രനരുളിച്ചെയ്തിട്ടു മന്ദോപി ഞാ- 
നാമൃഷ്ണാഷ്്പദീഗതം പദകദംബം ഭാഷയാക്കീടുവാ൯ 
സാമോദം തുനിയുന്നു തുഷ്യതു ഭൂശം ശ്രീപത്മനാഭൊ മമ 
സ്വാമീ രാമപുംരശ്ചരശ്ച ഭഗ൧വ.൯ കൃഷ്ണന് പ്രസാദിക്കമേ..? 

എന്നതില് നിന്നും, പത്തൊമ്പതാം അഷ്ടപദിയുടെ പരി 
ഭാഷയില്: 9 

പപത്മനാഭനേയും മാത്താണ്ഡമന്നനേയും 

ഛത്മം വിനാ ഞാന് തൊഴുന്നേന്? 

എന്നതില് നിന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് . വായുരുടെ അഷ്ട 
.പദീപരിഭാഷയും ഭാഷഷ്്ഛണ്ടായിട്ടുളള അമുല്യസമ്പത്തു 
കളില് ഒന്നാണ് - ജയദേവകൃതിയില് കൈ വെയ്യുചചന്നതു് 
ആക്കം അത്ര സുകരമല്പ. നിരന്തരമായി ജലധാരപോലെ 
പ്രവഹിക്കുന്ന വചോവിലാസം വായ്യരെ കണക്കിലധികം 
.ഭയവിഹ്വലനാക്കുന്നുണ്ട് :__ | 

യടടടടശൈ്്ടട്ടെ 

ഡാക് ടര് എം. എ൯ പിള്ളയുടെ ഹോമിയേവ്പുത' ഫാര്മസി, 
മെയി൯റോഡ് __തിരുവനന്തപുരം. 

മായ പലമുണ്ടാകും. 

ചിട്ടുണ്ട്. 

൭ 

രാടം; 
1 

കേരളകാളീദാസന് ഒന്നാംഭാഗം. 

മയയൂരസന്ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ബ 
ഹുരസികന് സാഫിത്യരസപ്രധാനമായ നോവല്. 

വില ൧ രൂപാ. 

പത്രലേഖ 
സംഭൂമജനകമായ സംഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ 

ഒന്നാംതരം നോവല്. വീല ൧൨ അണ 

സത്ൃഗ്രാഹി. 
ശ്രീമാ൯ നാരായണക്കരുക്കം ബി; എ. യാല് 

രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ആഖ്യായിക സഹ്ൃദയഹ്ൃദയാഫ്റ്റാദ 
കരവും വിജ്ഞാനദണ്ഡാരവും ആയ ഒരു നോവലാ 

കുന്നു. വില ൧ രൂപ. പ് റ 

' ഇവിടെ എല്ലാ ഹോമിയോപ്പുതി ഒരഷധങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞനിരക്കിനു കൊടുക്കപ്പെടും. 

ത്സകന്മാ്ഭ പ്രത്യേകനിരക്ക് . ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലെ രോഗികഠം ദീനവിവരങ്ങം എഴുതിഅയച്ചാല് തക്കതായ ഒഴ 
ഷധങ്ങറം നിശ്ചയിച്ചു വി. പി. യായി അയച്ചുകൊടുക്കപ്പെടും. 

ഗൃഹചികിത്സയ്യുകം ആവശ്യമുള്ള ൨൪ ഒഷധങ്ങം അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ 
പെട്ടി മരുന്നും പുസ്തകവും വരുത്തി ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുവിന്! 

ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുടെ സാക്ഷിപത്രം ലഭി 

മൂന്നുമാസക്കാലത്തേക്കു മാത്രം. 
൪ രൂപയുള്ള പെട്ടി പുസ്തകുത്തോടുക്രടി രൂപാ മൂന്ന്. 

59 59 

അത്യാവശ്യം ഓരോഗ്ൃഹത്തിലും ഇരിക്കേണ്ട മറെറഷഠാങ്ങറം ഒരു ചെവപുസ്ത 
കത്തോടുക്രടി ചെറുതു രൂപ ൧. 

കര്പ്പൂരഗുളിക വിഷു,ചികയ്യുക്ച കൈകണ്ടഖരഷധം. കുപ്പി ഒന്നിനു രൂപ ൧. 
കര്പ്പുരതൈലം കുപ്പി ഒന്നിനു രൂപ അര. 
മുപ്പുറചുമസംഹാരി 

൧൧ 2. 34. 2111പി്ട 110൩0ാറ്ഖ്വ്ിം 11൨3൩൦൩൭07, 

രാടം: 

ടട 

ഒന്നാതരം നോവലകറാ. 

& മലയാളരാജ്യം? വിശേഷാല്പ്രതി. 

“ജയദേവോക്തികറഠം ഓാക്കന്തോവം 
ഭയമേ൨ന്ൂ ഭാഷ ചമപ്പ്യാ൯ 

ജയ ഫേ കൃഷ്ണ പിഴപ്പിക്കല്ലേ 
ദയ ചെയ്തിടുക ദാസനിലേററം.? 

ഉഈജ്ജസ്വലമായ ഭാവനാവൈഭവവും ഹൃദയം വഴിഞ്ഞൊഴു 
കുന്ന ഭക്തിപാരവശ്യവും അകൃത്രിമമായ ശബ്ദസാരല്ലവം 
ഒരുപോലെ സ്വാധീനമായിരുന്ന വാര്ൃക്ട മാത്രമേ, ഗീത 
ഗോവിന്ദക.വ്യത്തില് കൈ വെക്കുവാന് സാധിച്ചൊള്ള. 
മഹാരാജാവിന്െറ അനിഷേധ്യമായ ആജ്ഞാശക്തിയും 
വായ്യുരുടെ മികച്ച  ശ്രീമൃഷ്ണഭക്തിയും, സ്വതസ്സിദ്ധമായ 
കവിതാചാതുരിയുമാണ് ഈ പരിദാഷാനിര്മ്മാണത്തില് 
പ്രേരകമായിരുന്നതു് . മാത്താണ്ഡവര്മ്മമഹാരാജാവിന്െറ 
നിയ്യാണം വരെ വാഴയൂര് തിരുമനസ്സിലെ ആശ്രിതനായി 
കഴിഞ്ഞുക്രടി. കുചേലസദ്ദശനായ വായ്യക്ദ മഹാരാജാവില് 
നിന്നും ലഭിച്ച പാരിതോഷികം കരമൊഴിവായി ഏതാനും 
വസ്ത്ൂക്കളും ഒരു പുതിയ ഗൃഹവുമായിരുന്നു. 

മാത്താണ്ഡവര്മ്മമഫാരാജാവിനന്െറ കാലം മുതല്ക്കു 
നമ്മുടെ എല്ലാ മഹാരാജാക്കുന്മാരും മലയാളഭാഷയ്യുക് അന 
വധി സഹായങ്ങറം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭാഗി 
നേയനായിരുന്ന കാത്തികതിരുനാറം രാമവര്മ്മമഫ്ഥാരാജാ 
വിന്െറ കാലം മലയാളഭാഷാചരിത്രത്തില് പലതുകൊണ്ടും 
ഗണ്യമായ ഒരു കാലഫട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. 

ചികീ 

അതിശയകര 

രൂപ ആവ്. 
തപാല്ക്രലി പുറമെ. 

വലുതു രൂപ ൨. 

രൂപ ഒന്ന്. 

ചിന 110൭൪, 1൩യമ൩0൩൭൩. 

ക്ക്; 

ല്! 

ആ.സ്വാദ്യങ്ങളായ ി യ 

മഠവചില നോവലുകറാ. 
സുവശ്സ്്റുകമാരി 0 12 0.ഷ1 
മരതകമണി 1210 ം 
അംഗനാചുംബനം ൩ ഭാഗങ്ങം ് ലല 14 
കമലാഭായി 1] 90, 
ചമ്പകമാല 0.1, സ് 

താരാഭായി [| 90 90 % 
കാലനെറ കൊലയറ 0" 
അമരസിംഫന്൯ ര 1 

ശ്രീരാമവിലാസം ബുക്കുഡിപ്പോം, 
കൊല്ലം, തിരുവിതാംക്ര൪. 

ദം; 

ചന്ത 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

ത്ത മുത്തുമാല. ി 
ം5ഠാാഠാ-ാഠാാഠാ-ാഠാ-ാാാാ-ാഠാാാഠാ്--ാഠാാാള് 

(കെ. സുകുമാര൯ ബി. ഏ.) 

ഒരു പുരാതനവും കീത്തിയുമുള്ള നാട്ടുകൃസ് ച്ചാനികുടും 
ബത്തില് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുവാന് 
പോകുന്നതു . 

നമ്മുടെ കഥാരംഗമായ വീടു നിപ്ലുന്നതു് , കോഴി 
ക്കോട്ടു പുതിയറയില്ന്ദിന്നു രണ്ടു നാഴിക കിഴക്കാണ്. 
വയോവൃദ്ധയായ ജ്ഞാനം എന്ന സ്ര്രി പാക്കുന്ന സുഖമുള്ള 
ഭവനത്തില് ഒരു പ്രത്യേകമായ നിശ്ശബ്ദത വ്യാപിച്ചിരുന്നു. 
ഇഷ്ടികകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും, വള്ളികറം പടത്തിയ വല 
ക്കെട്ടുകഠം പൂണ്ട പുമുഖമുള്ളതും ആയ ആ വലിയ വീട്ടില് 
ഇങ്ങിനെ ഒരു നിശ്ശബ്ദത വ്യ്യാപിക്കുവാന് ധാരാളം കാരണ 
മുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിലെ മേലേത്തട്ടില് ഉണ്ടായിരുന്ന 
ഒരു വലീയ ഉറക്കറയില് ജ്ഞാനം എന്നു പേരായ മുത്തശ്ശി 
മരണവുംപ്രതീക്ഷിച്ചു കീടക്മകയായിരുന്നു. ഠ്മുക്തിയാം 
നാരി വരുന്നതും പാത്തുപാത്തത്യന്തശുദ്ധനാം" ഭീഷ്ടര് കിട 
ന്നിരുന്നപോലെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയും മരണത്തിന്നു തയ്യാ 
റായി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ ആണും 
പെണ്ണം മക്കഠം അമ്മയുടെ പ്രാണനിയ്യാണാവസരവും 
കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഠം ആ അറയില് 

എന്നുവേണ്ട, വീട്ടില് ആകപ്പാടെ നിശ്ശൂബ്ദത ബാധിച്ചുകാ 
ന്നതില് അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലൊ. 

മരണം സമീപമായെന്നു മുത്തദ്്ലിക് തോന്നിയപ്പ്യോഠം 
ദാവീദ് എന്ന മൂത്ത മകനോടു മാത്രം തന്െറ കിടക്കയുടെ 
ഓരത്തു ഇരിക്കാന് ആജ്ഞാപിച്ചു; ബാക്കിയുള്ള മക്കളോട് 
താഴേ ഒരു മുറിയില് ചെന്നിരുന്നുകൊഠാവാന് തആ സ്റ്റ 
പറഞ്ഞു. 

താഴേ ഇറങ്ങിപ്പ്യോയിരുന്ന മുത്തശ്ലീയുടെ വിവാഹം 
കഴിഞ്ഞെ. രണ്ടു പെണ്മക്കഠം, ഒരു മുറിയില് ഓരോ വലിയ , 
കസാലമേല് ഇരുന്നിരുന്നു. ഒരുവളുടെ ഭത്താവും ഭായ്യുയെ 
വിട്ടുപിരിയാതെ സമിപംതന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
മുത്തശ്ലീയുടെ ഇളയ മക൯ (തോമാസ് ) ഒരു കോച്ചിന്മേലും 
ഇരുന്നിരുന്നു. 

നേരം സന്ധ്യയായിത്തുടങ്ങി. ഒരു പതിഞ്ഞ ധാമം: 
അത്യുഷ്ണംകൊണ്ട് തിളച്ച വെയിലിന്െറ പി൯തുടച്ചയായി 
സാധാരണ വന്നുകാണുന്ന ഒരു ധാമ” ദിക്കെങ്ങും വ്യാപിച്ചി 
രുന്നു. ഏപ്രില്മാസത്തില് വിടരുന്ന പൃഷ്ടങ്ങളുടെ സൌര 
ഭയവും, കൊയ്കത്കൂട്ടിയ നെല്കററകളുടെ വല്ലാത്ത സുഗ 
ന്ധവും തുറന്നുവെച്ചിരുന്ന ജനല്വഴിയായി, കുടുപ്പുമായമി 
രുന്നു എങ്കിലും അനുഭവയോഗ്യമായ വിധത്തില് മുറിയില് 
വ്യാപിച്ചിരുന്ന. 

മഠിയ-_(മുത്തശ്ലിയുടെ മൂത്ത മകം) അമ്മയുടെ അവസാ 
നകാലം വളരെ ശാന്തമായി വന്നുകാണുന്നതുകൊണ്ടട് 
എനിക്കു സന്തോഷം ഉണ്ട്ട് . 

ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞപ്പോഠം തൊണ്ടവിറച്ചു, വേദന 
യോടെ പൊന്തിവന്ന ഒരു നിശ്വാസത്തെ അവ പ്രയാസ 

പ്പെട്ട അടക്കിവെച്ച. 

മറിയ _എനെറ പ്രിയ അമ്മ എത്ര ശാന്തവും സുഖകരവും 
ആയ ജീവിതമാണു കഴിച്ചത് . പിന്നെ അമ്മക്കു 
'ഒടടക്കംകാലത്തു ശാന്തി എങിനെ വരാതിരിക്കും. 
അമ്മയുടെ അന്ത്യം ഇങ്ങനെതന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും 
നേരിടാതെ കഴിയട്ടെ. 

ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞു് അവഠം അവളുടെ രണ്ടു കയ്യും 

മടിയില് പിണച്ചുവെച്ചു, നാലുഭാഗത്തും നോക്കി. പിന്നേ 
കുട്ടിക്കാലത്ത് എടുത്ത തനെറയും തന്െറ സഫോദരസ 
ഫോദരിമാരുടേയും ഛായാപടം, ചുവരിന്മേല്തുക്കിവെച്ചതു 

കൌതുകത്തോടെ നോക്കി. ചിത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ.. 
തൊണ്ടയില് ഒന്നു ഉരുണ്ടുകെട്ടിയപോലെതോന്നി, അവം: 
കരയുവാ൯ തുടങ്ങി. താന് ഇരുന്ന മുറിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന 
ശാന്തത മറിയക്കു വല്ലാത്ത വികാരം ഉണ്ടാക്കി. 

അവം ഒരു നാഗരികാംഗനയായിരുന്നതുകൊണ്ടട് .. 
നാട്ടുംപുറത്തെ പച്ചച്ചെടികളൊന്നും അവഠംക്ക കൌതുകമു 
ണ്ടാക്കിയില്ല. അവഠം കത്തുകളിച്ചം, ചിരിച്ചും, വിനോ 
ഭിച്ചും, പുരുഷന്മാരുമായി സംസാരിച്ചും പട്ടണവാസത്തില്. 
ഭൂമിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ശാന്തതയെന്തെന്നു വളരെ സംവ 
ത്സരങ്ങളോളം അറിഞ്ഞിരുന്നെ ഇല്ല. അവ ക്രട്രക്രടേ 
അമ്മയെ വന്നു കാണാറം ഇല്ല. അവക്കു ഒന്നിന്നും സമ 
യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഒരു ലെയിസുവെച്ച ഉവമാല് കൊണ്ട് അവഠം ക 
നീര്തുടച്ചു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “ഞാന് അമ്മയെ ഈ: 
കാലത്തു് ക്രട്രക്കൂുടെ വന്നു കണ്ടിരുന്നു എങ്കില് എത്രനന്നാ 
യിരുന്നു. ഒരു അഴ്ട, പാക്കാ൯ വരേണമെന്നു ഞാ൯ 
ആയലോചിച്ചുതന്നെ കഴിച്ചു. ഓരോ അലട്ടുകഠം വന്നു. 
ചേരും. എനെറ വരവിന്ന് തടസ്ഥവും നേരിടടം.? 

അപ്പോം അവളുടെ സഫോദരി “:കൃശരാ? ജൃഷ്ടത്തി' 
യുടെ നേരേ; ഇരുന്ന കസേലമേല്നിന്നു പറഞ്ഞു. അവം 
മുത്തശ്ലീയുടെ രണ്ടാമത്തേ മകളാണ് . നീണ്ടു, അഴകുള്ള 
ആ സ്ത്രി, സ്ര്രീകളടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് പ്രത്യേക തൃഷ്ണയെ 
ച്ചിരുന്ന ഒരു മഹിളയായിരുന്നു. സ്റ്രിസഭയില് അദധ്ൃക്ഷത 
വഹിക്കുകയും, അവരുടെ കായ്യത്തെപ്പുററി വിലയേറിയ 
ലേഖനങ്ങഠം പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും എഴുതുകയും. 
ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. അവഠം ജ്ജേഷ്ടത്തിയോടട ഇങ്ങിനെ. 
പറഞ്ഞു. “എനെറ കായ്യവും നിങ്ങഥം പറഞ്ഞപോലെ 
യാണ്. എനിക്കും അമ്മയുടെ ക്രടെ വന്നു താമസിക്കാന്. 
ക്രട്രക്കുടെ ആഗ്രഹം ജനിച്ചിരുന്നു. എനിക്കു ഒരുദിവസം,. 
പോയിട്ട്, ഒരു മണിക്രൂരനേരംപോലും ഇടയുണ്ടായി 
രുന്നില്ല. "? 

(ഭത്താവിനെ നോക്കി) അല്ലേ! സിസില്? 
അവളുടെ ഭത്താവ് ഒരു ഠം പറഞ്ഞ വക്കീചാ 

യിരുന്നു. ആ നാട്ടില് യെച്ചു വളരെ അദധ്വാനിക്കുന്നവളും. 
അദ്ധ്വാനിക്കാ൯ മടിയില്ലാത്തവളും തന്െറ അയ്യയാണെന്നു 
ഭത്താവും സമ്മതിച്ചു. 

ശരിതന്നെ; അമ്മയെ ക്രടക്രടെ വന്നു കാണാത്തതു. 
തെററിപ്പ്യോയെന്ന് ഇപ്പ്യോഠം എല്ലാവക്കും വിചാരമമണ്ടു് . 

എല്ലാവരും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുമുണ്ട് . ഇങ്ങനെ കസേല 
മേല് നിവന്നിരുന്നു തോമാസു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നീണ്ടു. 
സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു. മുപ്പതു വയസ്സുണ്ട്. 
മുത്തശ്ശിയുടെ ഇളയ മകനാണ് . 

ദ്ദേഹം പിന്നെയും തുടന്ന പറഞ്ഞു. ഞാന്. 
എന്തു ചെയ്യും. ഒരുത്തനു വളരെ സ്വത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണി 
നെ വിവാഹം കഴിച്ചാല് തന്നാലാവുംവണ്ണം ഭായ്യയുടെ 
സ്വത്തുക്കഠം നോക്കി " നടക്കേണ്ടുന്ന ഭാരം അവനില്ല 
പിന്നെ ജസ്സിക്കാണെമ്കില് (തൊമാസിന്െറ ഭായ്ക്ക) ഇങ്ങട്ടു. 
വരുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച്യ മാസമാ- 
യിട്ടു:__ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിത്തി. അയാഠം 
വിരമിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാവക്കം മനസ്സിലായി. 

* തോമസിനെറ ഭായ്ക് പ്രസവിക്കാന് സമീപിച്ചിരുന്നു. 

പിന്നെയും വളരെ നേരത്തോളം ആരും മിണ്ടിയിരു 
ന്നില്ല. ആ നിശ്ശബ്ദതയ്യുക്ച “അമ്മ ചെവ്പ്പുത്തില് ഒരു: 
സുന്ദരി ആയിരിക്കണം.” എന്ന മറിയയുടെ വാക്കു തൽ 



ന്ന് ചി റ് ര് 

ക്കാലം ഭംഗമുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവളുടെ നീല 
ക്കണ്ണുകഠം ചുവരിശേല് തൂക്കിയിരുന്ന ഒരു വലിയ ചത്ര 
ത്തില് പതിപ്പിച്ചു. ആ ചിത്രം അമ്പതു കൊല്ലം മുമ്പേ 
എഴുതിയതായിരുന്നു. ഒരു വെള്ള മസ്സീ൯ പാവാടയും ഒരു 
ജായ്ക്രഛറവം ധരിച്ച ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ സ്വരൂപമായിരുന്നു 
അതില് കണ്ടിരുന്നത് . 

കൃശാ, കൌതുകത്തോടെ ആ ചിത്രം നോക്കി, ഒരു 
പതിഞ്ഞ സ്വരത്തില് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ::ആ ചിത്രം 
എഴുതിയതു അമ്മ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുടുക്കെയാ 
ഞ്. മുഖത്ത് എത്ര ഭംഗിയുള്ള പഞ്ചിരിയാണു സ്ഫ്മരി 
ക്ഷന്നതു .?? 

കൃശാ__(ചിത്രം നോക്കീട്ടു പിന്നെയും) വിവാഹം നിശ്ച 
യിച്ച സമയത്തു് അക്ലൂ൯ സമ്മാനിച്ച മുത്തുമാ 
ലയും അമ്മ അണിഞ്ഞു കാണുന്നു ഞാന് വിചാരി 
കമന്നു: 

ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം അവഠം പെട്ടെന്നു വിര 
മിച്ചു. രണ്ടു സഹോദരികളും അന്യോന്യം അത്ഥത്തോടെ 
നോക്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഈ വിചാരം അവക്ക് 
ഏകകാലത്തുതന്നെ ഉല്ലാദിച്ചു. ഈ വല്ലാത്ത വിചാരം! 

അങ്ങുന്ന് ശാന്തമായി, ബുദധിമുട്ടൊന്നമില്ലാതെ മരി 
ക്കാനൊരുങ്ങുന്ന അവരുടെ അമ്മ ആ മുത്തുമാല ആഷക്ഠായി 
രിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അവര് ഭൂമിച്ചു. ആ മുത്തു 
മാല നാടെങ്ങും കേളിയുള്ള ഒരു മുത്തുമാല തന്നെയായി 
രുന്നു. പതിനയ്യായിരം പവന് .വിലയ്യുള്ള മുത്തുമാല 
യാണ് . 

ഫോ. ഈ മുത്തുമാലയെപ്പുററിയാണു നീ എപ്പോഴും 
പറയാവള്ളതു് ? എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൃശയുടെ ഭത്താവു 
മെല്ലെ എഴുന്നേറവ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചുമരരികെ ചെന്നു 
ആ മുത്തുമാല അണിഞ്ഞ സ്വരൂപത്തെ നല്ലവണ്ണം നോ 
ക്കി, ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: 

ഈ) മുത്തുമാല നിന്െറ അമ്മ ഒന്നു രണ്ടു കുറി ഇട്ടു 
കണ്ടതായി എന്നിക്കോമ്മയുണ്ടു് . എല്ലായ്ക്കോഴചം ഇടാറില്ല. 
ക്രട്രക്കൂടെയും കരടി ഇടാറില്ല. അവര്” ഈ മാല ദാവീദിന്നു 
കൊടുക്കുമായിരിക്കും. അവരല്ലേ മൂത്തമക൯. അത്ത് ആ 
വീട്ടുകാര' സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു നിധിതന്നെ ആയി 
രിക്കും. 

മഠിയ__കൃശേ, അമ്മ ദാവീദിന്ന് ഈ മുത്തുമാല കൊടുക്കു 
വാന് ഞാന് യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. കൊ 
ടൂക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അവര പെണ്മക്കളില് ഏതെ 
ത്രിലും ഒരുവഠംക്കേ കൊടുക്കയുണ്ടാകയുള്ള. നിന 
ക്കോ എനിക്കോ. വംശപാരമ്പയ്ക്ുമായി സുക്ഷിച്ചു 
വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്ത്രവാണ്് അതെന്ന് എന്നിക്കു 
തോന്നുന്നില്ല. ആ മാല അച്ലൂ൯ അമ്മയ്യുച്ഛ കൊടുത്ത 
ഒരു സമ്മാനം മാത്രമാണ് . ദാവീദിന്െറ ഭായ്യയയക്ച 
ഒരു വൈരമാല ഉണ്ടായിരിക്കേ അവഠംക്ക് അമ്മ 
യുടെ മുത്തുമാല ക്രടെ കിട്ടേണ്ടുന്ന കായ്യമില്ല. 

തോമാസ് __ അങ്ങിനെയാണെങ്കില് അമ്മയുടെമാല എന്തു 
കൊണ്ട് എനെറ ദഭാര്യയു്ഛ കിട്ടിക്ര്കടാ. ഞാന് വി 
വാഹം കഴിക്കുന്ന കാലത്തു തന്നെ എന്െറ പ്ര്രിയ 
അമ്മയ്യക്ച് എന്െറ ഭായ്യയെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുണു. 
എന്െറ ഭായ്യയ്യു്, സ്വകാഠ്യുസ്വത്തു ധാരാളം ഉണ്ടെ 
ത്തിലും ആഭരണത്തിനെറ രൂപത്തില് അവക്കു യാ 
തൊന്നും കൊടുപ്പാന് എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് 
എന്റെറ അമ്മയ്യ്ഛ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. 

മറിയക്ക ഇതു കേട്ടപ്പോഠം ചില്ലറയായ ഒരു വിറ 
ഉണ്ടായി. 

മറിയ ക്ലി, അമ്മ അങ്ങു മരിക്കാ൯ കിടക്കുമ്പോഠം നാം 
ഇയ മാതിരി സംഭാഷണത്തില് ഏപ്പെടുന്നതു ലജ്ജാ 
വഹമാഞ്്.. 

പിന്നെയും ഒളു നദിശ്ശൂബ്ദത ഉണ്ടായി. മുത്തശി മരി 

ക്കാന് കിടന്നിരുന്ന മുറിയില് ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ ഗൌര 

മലളയാളരാജ്യംവിശേഷാല്പ്രതി 

വവും കുടുപ്പുവുമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദം മറെറവിടെയും ഉണ്ടാ. 
യിരുന്നില്ല. 

അവരതാ കിടക്കുന്നു. കാഴ്ചക്കു ശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. 
അനങ്ങുന്നുമില്ല. ഒരു വന്ദ്യയായ വൃദ്ധ. നരച്ച മുട്'യാ 
ണെയ്മിലും മുഖത്തുള്ള ലക്ഷണവും പ്രകാശവും മങ്ങിപ്പോയി 
ട്ടില്ല. വിധവയായതില് പിന്നെ മുത്തശ്ലീ സ്വന്തമായിട്ടാ 
ണു കാലക്ക്യേച്ചം ചെയ്തിരുന്നതു്. അവര് അവരുടെ ബാ 
ല്യകാലത്ത്ലെ ഭത്താവിനെറ ഒന്നിച്ചു ചേരാനുള്ള അവ 
സാനകാലത്തെ സന്തോഷത്തോടും തൃഫ്ത്രിയോടും പ്രതീ 
ക്ഷിച്ചു നില്ക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ നാലു മക്കളില് 
ആക്ടംതന്നെ ഇടക്കിടയ്യുക്ച തന്നെ വന്നു കാണാന് അവസ 
രമുണ്ടായില്ലല്ലൊ എന്നുവിചാരിച്ചിട്ടു തള്ള്യൂക്ട് അല്പം സമം. 
ടവും അല്ലം മുഷിച്ചിലും ഇല്പാതിരുന്നില്ല. 

അതേ__ഒരു പ്രകാരത്തില് മുത്തശ്ശിയുടെ എല്ലാ. 
മക്കളും അവക്ക് ഇല്ലാഭംഗമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ദാവീദു നിയ 
മനിര്൪മ്മാണസഭയില് ഒരു അംഗമാവാന് യത്തിക്കുന്നതിനു. 
പകരം ഒരു കച്ചവടത്തിലാണ് ഏപ്പെട്ടതു്. തോമസ് 
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനേ പോലീസ് സുപ്രണ്ടിന്െറ. 

' ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചു. 

അവരൊക്കെ നല്ല മയ്യാദക്കാരായ കുട്ടികളായിരുന്നു.. 
ഒരാളുംതന്നെ പേടായ്ക്കായിട്ടില്ല. ലൌകീകവിഷയത്തില് 
അവരെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം അവര് വിജയികറം 
തന്നെയായിരുനു. എല്ലാവരും ക്രിസ്തുമസ്സ് കാലത്തു് അമ്മ 
യെ വന്നു കണ്ടിരുന്നു. ത്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും വില 
യേറിയ സമ്മാനങ്ങം അമ്മയു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തി 
രുന്നു. ക്രിസ്തമമസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ മടങ്ങിയാല് 
മുത്തശ്ലിക്കു നാനാദിക്കില് വിതറിക്കിടക്കുന്ന തന്െറ സന്താ 
നങ്ങളെപ്പുററി ആലോചചിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കാതിരി. 
പ്പാ൯ ന്ദിവൃത്തിയില്ലാതായി. ക്രമേണ, അറിയാതെ മന്ദ. 
മായിട്ടാണെമ്കിലും യഥാത്ഥത്തില് മുത്തഗ്ലിയൂടെ ആണമ 
ക്കളും പെണ്മക്കളും മുത്തശ്ശിയുടെ സന്നിധാനത്തില്നിന്നു: 
അകന്നുപോയി. അതൊക്കെ വിധിയാണെന്നു മുത്തി സ 
മാധാനിച്ചു. ൪മൃന്നാലുംക്രടി, ആ വിചാരം തട്ടത്തുക്രടാത്ത. 
തായിരുന്നു എങ്കിലും ക്രടി, മുത്തശ്ശിയെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. 

കിടന്നേടത്തില്നിന്നു മുത്തശ്ശി മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു. 

അവക്ക ക്ഷീണം വളരെ ബാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും മുഖത്തു 
നല്ല അശ്വാസവും തൃഫ്തിയും സ് ഫുരിച്ചിരുന്നു. താന് മരി 
ക്കാന് പോകയാണെന്ന വാസ്തവം അവര് നല്ലവണ്ണം ധരി. 
ച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവക്ക ലേശം ഭയമോ ഭൂമമോ ഉണ്ടായി 
രുന്നില്ല. അവര് എന്തിനു ഭയപ്പ്പടേണം. ഈ സാധു. 
വും ശാന്തയുമായ വൃദ്ധ ജീവകാലത്ത്' ഒരാളെയും ദ്രോഹി 
ക്കാത്ത തമുള. പോരാഞ്ഞിട്ടു മായാമറയുടെ അങ്ങേ ഭാധ- 
ത്തു, തന്െറ വിവാഹസമയത്തു വിലയേറിയ ഒരു മുത്തുമാല 
സമ്മാനിച്ച ആളും, അതിലും വലുതായി വിചാരിക്കേണ്ടുന്ന. 
പ്രന്നയം ദാനം ചെയ്തു ആളും ആയ തനെറ പ്രിയഭത്താവു 
കാത്തു നില്ക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസവും മുത്തശ്ശിയെ: 
ആശ്വസിപ്പിച്ചു. 

തന്െറ അമ്മ മെല്ലേ മന്ദഹസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കണ്ടിട്ടു 
ദാവീദു കിടക്കയുടെ നേരേ കുനിഞ്ഞു അമ്മയുടെ മുഖത്തു 
നോക്കി. അദ്ദേഹം ജന്മനാ ഒരു കഠിനഹൃദയനായിരുന്നു. 
പണം സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ണടടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹൃദ: 
യം ഇളമപ്പെടുകയോ, തആആൃത്മാവു പരിഷ്ടൃരിക്കയോ ഉണ്ടാ 
യില്ല. എന്നാലും കൂടി എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും, തുശ്രു 
ഷിക്കുന്ന സ്ര്രിയെ വിളിക്കേണമോ എന്നും, താന് വല്ലതും 
ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ടോ എന്നും അമ്മയോടു ചോദിച്ചപ്പോഠം 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്വരത്തില് ഒരുതരം ത്തര്ദ്രത ഇല്ലായി. 
രുന്നു എന്നും പറവാനും, പാടില്ല. 

അതേ ദാവു. നീ എന്നിക്കുവേണ്ടി ഒന്നു ചെയ്യേണ്ട. 
തായിട്ടുണ്ട് . (അമ്മയുടെ ശബ്ദും എത്രയോ മന്ദമായിരുന്നു.), 
രാവു ഞാന് മരിക്കും മുമ്പേ നിന്െറ കൈയില് ഒരു സാ. 
ധനം എടുത്തു തരാന് എനിക്ക വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. 
ഈ സാധനം ഞാന് ഒരു വിലപിടിച്ച നിക്ഷേപംപോലെ. 
വളരെ സംവത്സരങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച ഒന്നാണ്. 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി . 

മുത്തശ്ശി സംസാരിചചിരുന്നതു ക്ഷിണംകൊണ്ട് ഇട 
ഷ്ക്ലിടെ, വിരമിച്ചുമ്കൊണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് സംസാരവി 
ഷയം കേട്ടപ്പോഠം ദാവീദിനന്െറ ഹൃദയം ആശകൊണ്ട് 
ഒന്നു തെള്ളാതിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് തന്െറ 
അമ്മയുടെ ഭവനത്തില് കാലുവെച്ച മുതല്ക്കേ തന്െറ 

. അമ്മ അവരുടെ വിലപിടിച്ച മുത്തുമാല, പ്രഥമപൃത്രന്െറ 
നിലയില് തനിക്കുതന്നെ ദാനം ചെയും എന്ന ബോധം 
ദാവീദിന്െറ മനസ്സില് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. യഥാ 
ത്ഥത്തില് ആ നിക്ഷേപത്തിനന്െറ സാക്ഷാല് അവകാശി 

താന് തന്നെയാണെന്നു ദാവീദിന്നു ബോദല്യവും ഉണ്ടായി 
രുന്നു. ആ മുത്തുമാല ധരിപ്പ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും അവ 

സ്ഥയും തന്െറ ഭായയയ്യേ, ഉള്ള എന്ന ഒരു അഹന്തയുംക്രടി 
ദാവീദിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ__തനെറ അമ്മ തനിക്കു 

മുത്തുമാല കൊടുപ്പാന് ഒരുമ്പേടുകയാണ് എന്നതിനു 

ദാവീദിന്ന്' എളേളാളം സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ജിനെ 

ചെയ്യുന്നതില് ആശ്ചയ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വിജ 
യിയുടെ മന്ദഹാസം ദാവീദടിന്െറ മുഖത്തില് സ്ഫരിച്ചു. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് തന്െറ രണ്ടു സ൩ഹോദരിമാക്കം ആ 

മുത്തുമാലയില് ഒരു കന്ണുണ്ടെന്നു ദാവിദിന്ന് അറിവുണ്ടായി 
രുന്നു- ഒരിക്കല് തന്െറ അമ്മ മുത്തുമാല തന്െറ പെ 
ഒം കൃശയ്യം കൊടുത്തുകളയുമെന്ന ഒരു ഭയവും ക്രടി ദാവീ . 
ഭിനെറ ഉള്ളില് കടന്നിരുന്നു. ഇപ്പ്പോഠം യാതൊരു ഭയ 
ത്തിന്നും അവകാശമില്ലെന്നു ദാവിദു നിശ്ചയിച്ചു. 

ദാവീ_നിങ്ങഠം അതു് എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 
പറഞ്ഞു തരീന്, പ്രിയ അമ്മേ! ഒരു നദിമിഷംകൊണ്ടു 
ഞാന് അതു നിങ്ങളുടെ വശം എടുത്തുതരാം. 

മുത്തശ്ശി തനെറ പ്രഥമപൃത്രന്െറ മുഖത്തു നോക്കി, 
അവരുടെ നീലക്കുണ്ണുകഠം അല്പം മിന്നുമാവ് ഒന്നു മന്ദഫ 
സിച്ചു അല്പം മങ്ങലും അന്ധകാരവും ബാധിച്ചുപോയ 

താണെമയിലും; .ആ കണ്ണുകറം ആ സമയത്തു വാടിയ നീല 
പ്ലൂക്കളെപ്പോലെ ശോഭിച്ചിരുന്നു. 

1 

്ദരാവു! എന്െറ പൊന്മകനേ!” വളരെ വന്ദനം എന്നു 
മുത്തഗ്ലി പറഞ്ഞപ്പ്യോറം അവരുടെ ആസ്വരത്തിന്ന്' അത്യ 

ന്തം അര്ദ്രതയും മാധുയ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയാ 

തെ മതിയാവില്ല. പുത്രവാത്സല്യം അത്രത്തോളം ആ സ്ര 

യുടെ ഉള്ളില് സ് ഫുരിച്ചിരുന്നു. 

മുത്തഗ്ലി എന്െറ കണ്ണ്ണാടിവെച്ച മേശപ്പുറത്തു നോക്കി 
യാല് ഒരു വഒ കാണും. കൊത്തുപണിയൊന്നുമി 
ല്ലാത്ത ഒരു ഒഴുക്ക൯മട്ടിലുളള വളയാണ് . അതി 
നെറ മുകളില് ഒരു താക്കോല് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ആ താക്കോല് കൊണ്ടു നീ ദയവുചെ എന്െറ 
മേശയുടെ ഇടത്തേ വലിപ്പ) തുറക്കണം. എന്നാല് 
അതില് ഒരായക്കൊമ്പിന്െറ ഒരു ചെറിയ പെട്ടി 
കാണും. ഉവുമാലുകളുടെ ചുവട്ടിലാര്' ആ പെട്ടി 
ഭദ്രമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു . “ അതു് എടുത്തുകൊണ്ടു 
വരൂ. 

ദാവീദ്ട് അമ്മയുടെ കല്പനപോലെ ഇടത്തേ വലി 
തുറന്നു നോക്കി. ന്നേരിയ ഒരു ക്രട്ടം ഉവമാലുകഠം അട്ടിയ 
ട്ടിയായി വെച്ചിരുന്നതു പൊന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോഠം ഒരു 
വിശേഷപ്പെട്ട ആനക്കൊമ്പിന്െറ ചെവപെട്ടി കണ്ടു. ” 
ദാവീദ്ദ് ആ പെട്ടി സന്തോഷത്തോടുക്രടെ എടുത്തു. തന്െറ 
അമ്മയുടെ കട്ടിലിന്െറ അടുക്കേ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതേ നടന്നു 
ചെന്നു, ആ സാധനം അമ്മയുടെ കയ്യില് കൊടുത്തു. അമ്മ 
അതു വളരെ ആശയോടെ വാങ്ങുമ്പോറം, അമ്മയുടെ വിരലു 
കഠം ആ പെട്ടി ചുറഞ്ഞ സമയത്തു, തത വിരലുകറഠം അയി 
പോലെ അത്യന്തം തഞുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു സ്റ്റര്ശം കൊണ്ടു 

ദാവീദിന്നു മനസ്സിലായി. . അമ്മ ഒരു സന്തോഷവും സംതു 
എലിയും കലന്ന ഭാവത്തോടുമ്രടിയാണെമ്മിലും പുത്രന്ന്' ഒരു 
കൌതുകമോ അത്ഭുതമോ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവിധം ഇഷ്ധിനെ 
പറഞ്ഞു. :“ഈ വിലപിടിച്ച ആനക്കൊമ്പിന്െറ പെട്ടി 
യില് ഞാന് നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചതെന്താണെന്ന് നീ അറി 
യുമോ??? 

ദാവീ__(മന്ദസ്വരത്തില്) എന്െറ പൊന്നമ്മേ, എനിക്ക 
റിയാം. നിം എന്നോടു പറഞ്ഞുതരേണ്ടാ. നി 

ഞം ആ മുത്തുമാല എനിക്കോ എന്െറ ഭഃയ്യയ്യ്ലോ 
തരുവാന് പോകന്നുണ്ട് . ആ രമണീയമായ മുത്തു 
മാല, നാടോടെ കേളിയുള്ള ആ വിലപിടിച്ച മുത്തു 
മാല. ളം 

ഇതു കേട്ടപ്പോഠം അമ്മ മകന്െറ മുഖത്തു ഒരു ഇച്ലുാ 
ഭംഗം കാണിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം വെച്ഛു. ഒരു മനസ്സിലാകാ 
ത്ത സ്വഭാവം മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖത്തു സ്ഫരിച്ചു. മുത്തശ്ലി 
എത്രയൊ മൃദവായി ഇങ്ങിനെ മന്ത്രിച്ചു. :എന്ത്ര' എന്െറ 
മുത്തുകളൊ? അയ്യോ മകനേ! എന്െറ മരണശേഷം ആ 
മുത്തുകളൊക്കെ വിറവ കിട്ടുന്ന തുക എന്റെറ എല്ലാ മക്കം 
ക്ദം ഒരുപോലെ ഭാഗിച്ചു കൊടുപ്പാന് ഞാന് മുമ്പ്തന്നെ 
ഒസ്ൃത്തു ൭ വെച്ചുപോയി. ഒരാഠംക്കുമാത്രം ഇത്ര വില 
പിടിച്ച സാധനം കൊടുത്തു കളയുന്നതു . ്യായമല്ലെന്ന്' 
എനിക്കു തോന്നി. എന്െറ മകനെ ദാവു! നിനക്കു അതു 
വേണമെന്നു യഥാത്ഥമവയ തആഗ്രഹമുണ്ടെമക്കില്“ _ ഇത്ര 
ത്തോളം പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം മുത്തു റി] പിന്നെയും സംഭൂമിച്ച. 
നിശ്ചയമായിട്ടും മുത്തശ്ശിയുടെ ഭാവം കണ്ടാല് അവര് സ്ൃഷ്ട 
മായി സങ്കടപ്പെടുകയും വലയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു 
ആക്ദം മനസ്സിലാകും. റ 

ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പ്പോഠം കഠിനഹൃദയനായ ദാവീട്ട് 
അവനെറ നിശ്വാസം ഒതുക്കി. അവന് അത്യധികം നിരാ 
ശപ്പെട്ടു. എന്നാലുംക്രടി ആ വീവരം മരിക്കാ൯ന്പോകുന്ന 
തന്െറ അമ്മയെ അറിയിക്കുവാ൯തക്കവണ്ണം അവന് അത്ര 
ത്തോളം കക്ശെനായിരുന്നില്ല. ഇതുക്രടാതെ തന്െറ അമ്മ 
തനിക്കു തരുവാ൯തക്കവണ്ണം ആ ആനക്കൊമ്പു” പെട്ടി 
യില് വെച്ചത് ഒരു സമയം നല്ല വിലപിടിച്ച സാധനമാ 
യിരിക്കാമെന്നും ദാവീട്ട് സമാധാനിച്ചു. ഏതായാലും അമ്മ 
യുടെ സമ്മതപ്രകാരം അതു തുറന്നനോക്കിയതില് പിന്നെ 
തന്െറ വിധിയില് തൃഫ്ലനാകാമെന്നു ധൈയ്യുത്തോടേ 
വിചാരിച്ചു ദാവീദ് ഇങ്ങനെ മവപടിപറഞ്ഞു:- സാരമില്ല 

അമ്മോ? അതങ്ങിനെതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാ൯ ഈ ആന 
ക്കൊമ്പിന്െറ പെട്ടി തുറമട്ടെയോ? 

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവന്െറ അമ്മയുടെ 
മുഖത്തൊന്നു നോക്കി. ആ ശാന്തമായ മുഖത്തില് ഇതുവ 
രെക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചൈതന്വവണ്ണം അസ്മി ) സ്ത്മിച്ചു. 
പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് ശുദ്ധവിളറിയ റമായ്ക്കോയെന്നും 

ഭയന്നഞ്ചിപ്പ്യോയ ദാവിദിന്നു" മനസ്സിലായി. 

മകനെ കറേനോേരം തുറിച്ചു നോക്കിയതില് പിന്നെ 
മുത്തശ്ലി രണ്ടാമതും എത്രയോ പ്രയാസപ്പെട്ട്, നരച്ച രോമം 
കൊണ്ട്ട് നിറഞ്ഞ തന്െറ മുഖം തൃഛിസുചകമായൊന്നി 
ക്കി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു; അതെ മുത്തുകളുടെ കായ്യം 
ഒമാന് പറഞ്ഞപോലെതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ പെട്ടിയില് 
കാണുന്ന സാധനം, ഇപ്പ്യോഠം നീ നിന്െറ ഭാര്യയുടെ 
കൈവശംതന്നെ കൊടുക്കണം. നിന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാന് 
എന്െറ ജീവാവസാനംവരെ ഇതു് ഒരു നിക്ഷേപംപോലെ 
സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു. ഇനി അതിന്െറ ന്യായമായ അവകാശി 
നിനന്െറ് ഭായയയാണ് . അതു് അവഠംക്കുതന്നെ നീ കൊടു 
ക്കണം. നിന്െറ പ്രാണപ്രിയയ്മുക്ച __" 

വിറയ്യ്ഛന്ന വിരലുകളോടുക്രടെ ദാവീദ്” ആനക്കൊ 
ബ്വിന്െറ ചെറിയ പെട്ടി തുറന്നു. അതില് എത്രയോ ഭദ്ര 
മായി കെട്ടിച്ചുറച്ചുവെച്ചുകണ്ടതള് , നാല്പതു കൊല്ലം മുമ്പേ 
ഒന്നാമതായി തന്െറ തലമുടി വെട്ടിയ കാലത്ത് തന്െറ 
അമ്മ എടുത്തുവെച്ച ഒരുപിടി 
ഇതായിരുന്നു തന്െറ അമ്മ "ഈ കാലംവരെ ന്മിക്ഷേപം 
പോലെ സുക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്നതു്. ഃ 

ഈ കാഴ്ട്, ദാവീദിനന്െറ കുറ്റിനഹൃദയവുംക്രടി അലി 
ഞ്ഞുപോകത്തക്ക ഒന്നായിത്തീന്ന. ദാവീദിന്നുക്ൂടി ഇതു് 
സഹിക്കാ൯പാടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി. ഇതുവരെക്കും 

ആത്മാവിനെ മറച്ചിരുന്ന ദാവീദിന്െറ കഠിനഹൃദയം ഈ 
കാഴ്ചയയാകുന്ന മരുന്നുകൊണ്ട് ഉണുന്നു. ഹൃദയത്തിന്െറ 
തടിച്ച തോലുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഠിനമായ മറ അ 
ലിഞ്ഞു. ദാവീദിന്െറ ഞആുത്മാവു പ്രകാശിച്ചു. ദാവീദ് 
ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയേപ്പോലെ പശിമരാശിയായി. ദാവി. 

തലമുടിമാത്രമായിരുന്നു. 



ഭിന്ന് ചെവപ്പുകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്യന്ത പ്രേമംതന്നെ 

ഈ സമയത്തും തന്െറ അമ്മയുടെ നേരെ ഉണ്ടായി. ദാവീ 

ഭിന്െറ സ്വാത്ഥവും ദുഷ്ണതയുമൊക്കെ നശിച്ചു. അവന് ഒരു 

പുതിയ ആളെപ്പോലെ അമ്മയുടെ കട്ടിലി]നെറ അരികേ 

തെറ൨ ചെയ്തു ഒരു കുട്ടിയേപ്പ്യോലെ” മുട്ടുംകത്തി നിന്നു, 

അമ്മയുടെ വിരലുകറം ദാവീദിനെറ കുട്ടിക്കാലത്തില് 
എന്നപോലെ അവനെറ മുടിയില്ക്രടെ അങ്ങും ഇങ്ങും 
തലോട്ടംപോലെ വിഹരിച്ചു. ഇപ്പോഴോ ആ മുടിയില് 
ഇടയ്കിടെ നരയുംക്രടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും മാതാ 
വിന്ന് ഒരു തടസ്ഥമായിത്തീനിില്ല. 

മുത്തദ്ലി:__എന്റെ പൊന്നുമകനേ 'ദാവു' നിണക്കു 
ഇല്ല്ാഭംഗമുണ്ടോ? സമംടമുണ്ടോ? നിണക്ക യഥാത്ഥ 
ത്തില് വേണ്ടികിരുന്നതുള്' മുത്തുകളായിരുന്നു അല്ലേ? 
തീച്ചയായിട്ടും എന്െറ പ്രഥമപൃത്ര൯ നീയല്ലേ, ഇ 
പ്പോഴ്ചം എനറെ ഒസ്യത്ത് മാററി എഴുതുവാ൯ സമയ 
മുണ്ട്. ഭാവ! അങ്ങിനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 

ഇതു കേട്ടപ്പ്യോഠം “വേണ്ടമ്മേ വേണ്ട്? എന്നു ദാവീദ് 
പറഞ്ഞു. അവനെറ ശബ്ദും പരുപരുത്തതായിരുന്നെ 
കിലും അവ്യക്തമായിരുന്നു. അവന്െറ കഞ്ണ്ണില്നിന്നു 
പോരാഞ്ഞിട്ട് ധാരയായി വെള്ളവും ഒഴുകി. 

ദാവീദ് :__എനെറ പൊന്നമ്മേ! എനിക്ക വേണ്ടുന്നതൊ 
ക്കെ; എന്നിക്കു ഇഹലോകത്തില്നിന്ന് വേണ്ടുന്ന 
താകുപ്പാടെ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുമാത്രമാണ് . 
അമ്മമാര അവരുടെ പ്രഥമസന്താനത്തിന്ന് നിക്ഷേ 
പിച്ചുവെയ്യുകുന്ന ആ അനുഗ്രഹം__എനിക്കു അതൊ 

&മലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

നുമാത്രം ഇപ്പ്യോഠംമതി__ ഭൂമിയിലുള്ള സകല സ്വള്ല്്റ 
ത്തേക്കാളും സമുദ്രത്തില് ഉള്ള സകല മുത്തൂകളേ 
ക്കാളും ഏററവും വിലപിടിച്ച സമ്പാദ്യം എനിക്കി 
പ്പോഠം ആ അനുഗ്രഹംമാത്രമാണെന്ന് ഈശ്വരന് 
തന്നെ അറിയുന്ന പരമാത്ഥമാണ് . 

ദാവീട്ട പറഞ്ഞതു് വളരെ കായ്യയമായിട്ടുതന്നെയായി 
രുന്നു. അതു അവന്െറ അമ്മ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 

മുത്തഗ്ലിയുടെ പരിശുദ്ധഹ്ൃദയം സന്തോഷജനകമായ നന്ദി 
കൊട്ടു നിറഞ്ഞു. പ്രസവിച്ചു വീണ ഉടനെ പേറഠിച്ചി 
കളിപ്പിച്ചു തന്െറ കയില്.വെച്ചുകൊടുത്തപ്പോം, തന്െറ 
ഒന്നാമത്തെ സന്താനമായ ദാവീദു കുമാരനെ ചുംബിച്ച 
സമയന്തു മുത്ത്ൃശ്ലീദ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആനന്ദമാണു 
ഈ സമയത്തുമുത്തശ്ലിക്കുണ്ടായതു് . തനെ പണ്ടത്തെ ആ 
ചെറിയമകന്൯തന്നെയാണ്', ഈ വലിയരൂപത്തില്തന്െറ 
അരികെ മുട്ടുകുത്തി നില്ലയന്നതെന്ന്' മുത്തശ്ലിക്കു മനസ്സി 
ലായി. മുത്തശ്ശീ തന്െറ വിളറിത്തണുത്ത കൈ മകന്െറ 
നേരെ നീട്ടി എത്രയോ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തില് ഇങ്ങിനെ 
പിവപിറത്തു. *സവധക്തനായ ഈശ്വരനെറ അനുഗ്രഹം 
എനെറ മകനായ നിണക്കു ഉണ്ടാകട്ടെ. കുത്താവായ യ്േശ്തു 
ക്രിസ്തൂന്െറ കനിവും നിന്നില് വിളങ്ങട്ടെ? 

മുത്തശ്ശിയുടെ ചെള്ളയില്ക്രടെ, വയ്യസ്സുകൊണ്ടു ചു 

ിഞ്ഞ ആ ഗണ്ഡത്തില്ക്രടേ, കഴ്ണ്ീര്ത്തുള്ളികറം; വലിയ 
കണ്ണ്ലീര്ത്തുള്ളികഠം; ഒഴുകി, തലതുഴ്ത്തിനിന്നിരുന്ന 
തന്െറ മകന്െറ മുത്തിയില് വീണു. അതുതന്നെയായി 
രുന്നു വിലമതിക്കാ൯പാടില്ലാതിരുന്ന മുത്തുകം. 

കകക 

ഓഷധം. 
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പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഓഷധങ്ങം. 

ശ്രിധന്വന്തരിമഠം 
ആയുപ്വേട ഓഷധശാല, പുത്തന് ചന്ത-_തിരുവനന്തപുരം. 

ഗവമ്മെന്റ് ആഴുവേദാശുപത്രിയില് പ്രധാന വൈല്ൃനുംം തിരുവിതാഠക്രര് ഗവമ്മെന്ഖ “വൈദ്യയകലാന്ദിധി,, പരീക്ഷയുടെ 
പ്രായോഗികപരീച്ഷകനുംം കേരളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധചികില്സകനും ആയ രാമ. ശ്രീ ആറയുള എം. കെം നാരായണപിള്ള അവര്കളുടെ 

ഉപദേശത്തിലും നോട്ടത്തിലും നടത്തിവരുന്നു. ഒ്ൂൂരസ്ഥന്മാര രോധവിവരം വിശഭമായ്യെുതിയറിയിച്ചാല് വേണ്ടതുപോലെ ആലോചിച്ചു 
ചികില്സ നി്ചയിച്ചയയ്ക്ുന്നതാണു്, എല്ലം ആയുവേദദയഷധങ്ങളു.ം വി. പീ. യംയി അയച്ചുകൊടുക്കും. 

നാരസിംഹഗുല്ഗുലു-__(സകല രക്തദോഷങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കുന്നതു്.) 
ജുഷിപ്രണീതങ്ങളു.ം കേരളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധ വൈദ്ൃകടുംബ:൭ ളിലെ അമൂല്വസവ്ഖത്തുകളു.മായ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ന്ിന്നം ഗുല്പ 

രമബ്വരയാ ഞങ്ങംക്ക ചഭിച്ചിടടമ്ള ഒഷധയോഗം അനുസ ച്ചു അനുപേരവീ ചത്ചളായ 'എഴുപരില്പരം മരുന്നുകഠം ചേത്തുണ്ടാക്കപ്പെ 
ടരതും ചിരാനുധൃത്തമായ ചികില് സാകമ്മത്തില് അനചധി ദോംഗികഠം ട്പേഃയാഗിച്ചനോക്ി അല്ഭളതഫലച്ചദമെന്നുനുഭയിച്ചടിഞ്ഞിട്ടുശ്ള, 
തുമായ ഒരു സിഭ്ധൊയഷധമാണിത്തു് . ഇതില് രസാദി ധാതുദ്രവ്യങ്ങളൊ വിഷദ്രവ്യങ്ങകോചേനിിട്ടില്ല. ഒരു വഷസ്ത്രായ കട്ിചം ഏത്രയും 
അധികം വയസ്സായവക്കും മത്രേയനുസദിച്ചു” ഉപയോഗിക്കായുന്നതാണ് | 

ദേഹത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പ് , പാറല് (മേഘപ്പുറര് ഏഎന്നുപറയുന്നവനും അല്പം ത്തവയും) വലിയ കരും ചിരങ്ങു, ചൊറി, ല് 
പാണ്ടു എല്ലാവിധത്തിപ്പമുള്ള വ്രണങ്ങാം__വിശേഷിച്ചു സ്റ്രീപു ജഷന്മാക്ക ഗുഫ്ൃപ്രദേശ ത്തിലുന്ടാകുന്നു പുണ്ണുകഠം തജ്ജസ്ത്യങ്ങളായ മറവ ദീ 
നംദേം--ഹിരംഗരോഗം ര്വിട! െകകാലുകളില് മുണ്ടാകുന്ന വിമ്മല്ം (വെടിച്ചുകീരന്നുതു) സന്ധികളില് വന്നു കെട്ടുന്ന നീരു 

മുതലായ എല്ലാവിധ രക്തദോഷങ്ങളേഷും മൂത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന അടി ലു”, മൃത്രമൊഴിവു തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളേയും വാതശോണിതം; പ്രമേ 
ഫപിടകം (പൊളവ) കര്ംം ശ്വിത്രം ഗ്രന്ഥിം ഗണ്ഡമാലം അര്ശസ്സ്  ഭഗന്ദം എന്നിവയേയും, ശമിപ്പിക്കും മേദദ്റു വഭ്ധിച്ചിരിചന്നെവ 
ഭ്൫ സാധാരണ മുണ്ടാകായുന്ന പ്രമേഹവും പിടകയും ഇതുപയേംഗിച്ചാലുണ്ടാകുന്നകല്ല രക്താഗ്്രയമംയുണാകന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങംക്ും 
ഇതു ഏററവും വിശിശഗ്ണമായ ഒരു ഒരഷധമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ന ര്ദ്ദേശമനുസ ച്ചു ഈ മരുന്നു സ്വിച്ചിടട..ൂവ ദിലാക്കും ന്ദിരാശയ്യളിട 
യായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു ഒഴഷധത്തി ന്െറ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമമക്കുന്നു: 

വില റാത്തല് 1 ന്നു -രൂപാം 

ചന്ദ്രപ്രദാവടിക__ (പ്രമേഹം മുതലായായ്യു'.) ഡസന് 1-൯" അണ 8. 

വിനായകവടി__ അസ്ഥിസ്രാവം പൃയമേഹം (60൩01൮68) ഈ രോഗങ്ങറംക്ഷ ഏററവും വിശിഷ്ടമായ 
൩൦0-ഗുളിക അടങ്ങിയകുപ്പി ൧൯ 1-രൂ 8-ണ. 

മാനസമിതരം__എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള. ഭ്രാന്തിയേയും അപസ്താരം മൂര്ഛ തുടങ്ങിയവയേയും ശമിപ്പിച്ചു 

ബുദ്ധിശക്തിയേയും ഇന്ര്ിയപ്രസാദത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധൌഷധം. ഡസന് 1.൯ 1 രൂ. 8-ണ. | 
റ്റ്. 3- രോഗവിചരത്തെപ്പുററിയുള്ളു ഏറഴുത്തുകഠം ഏപ്പോഴും പാസ്പമാക്കാതെ, സ്മൂക്ഷിക്കപ്പെടും . 

വൈദ്യന് കുമരകം പി. പരമേശ്വരന്പിള്ള. 

| 6 മു 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 
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(ഈ. വി. കൃഷ്ണുപിമ്ള ബി എ ബി.എല്.) . 

കൊല്ലവഷം ൧൧൩൩.മാണ്ടു്' ഇടവത്തില് ജനിച്ചു 
൧0൯൭ മീനത്തില് ദേഫവിയോഗം ചെയ്തു സ്തൂ്്റ്പുരു 
ഷനെറ ജീവിതകാലം തിരുവിതാംക്രറിന്െറ ഒതു പരിവത്ത 
നദശയെ ആവരണംചെയ്തിരുന്നു. രാഷ്കരം, സമുദായം, 
സാഹിത്യം എന്നീ മൂന്നുമണ്ഡലങ്ങളിലം പ്രാചീനരീതികറം 
മാറി ആധുനികപരിഷ്ടരാരകാന്തി കാല്വീശ്ുന്ന ഫട്ടത്തി 
ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറ യൌവനവും വികസിച്ചത് . 
മദിരാശി സവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യസന്താനവശ്ലത്തില്' 
പെട്ട ഒരു കേരളീയനായിരുന്നു താന് എന്ന്, രണ്ടുമൂന്നു 
കടലാസുകഠം മാത്രം എഴുതിയിട്ടിട്ടുപോയ ന്വജീവിതകഥ 
യില് ഒരുഭാഗത്ത് , അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ക്കുന്നു. 
കേവലം ഗ്രന്ഥജീവിയായിക്കഴി 
ഞ്ഞ ഒരു സാഹിത്യകാരനെപ്പുററി 
യല്ല നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന 
തെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണു്', ജീവിത 
കാലത്തിന്െറ വൈശിഷ്ക്യത്തെ 
പ്പി സൂചിപ്പിചവാന് ഇടയായ 
തു. സാഹിത്യമോ സമുദായമോ 
രാഷ്ട്രീയഗതിയോ ഏതാണ് അദ്ദേ 
ഫത്തിനെറ ശ്രദ്ധയെ ക്രടുതല് 
ആകഷിച്ചുതെന്നു പറയുക പ്രയാ 
മാണ്. ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കു 
വാന് ഒരുങ്ങുന്നതു സാഹിത്യത്തെ 
പ്പുറഠി മാതൃരമാകയാല് മറ രണ്ടു 
ഭാഗങ്ങളും നിവ്ൃത്തിയുള്ള വിധ 
ത്തില് പിന്മാററി നിവത്തിക്കൊ 
കളാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു 

മുന്പു പറഞ്ഞതുപോലെ 
ജനസമുദായത്തിന്െറ തആദര്ശസ 
മ്പത്തും അവേക്ഷണരീതിയും കാ 
ലാനുരൂപമായി വേഗം മാറിവന്ന 
തായ ഒരു ഘട്ടത്തില് ജീവിച്ചിര 
ന്ന കവിയുടെ കൃതികളില് മറഞ്ഞു 
പോകുന്ന കാലത്തിന്െറ ഉല്കൃ 
ൃഗുണങ്ങം, വന്നുകയവന്ന കാ 
ലത്തിനെറ വേഷവിധാനുസാരം, 
പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുന്നതില് അത്തഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലൊ. ആധു 
നികലോകം അഹംകരിക്കുന്നതുപോലെ ഭൂതകാലം അന്ധ 
തയുടെ ആവാസമണ്ഡലം ആയിരുന്നില്ലെന്നും, പ്രാചീന 
ത്വത്തിനന്െറ ആരാധകന്മാര് പ്രമാദിക്കുന്നതുപോലെ അ 
വാചീനലോകം അവിവേകത്തിനെറ അതിരില്ലായ് മയല്ലെ 
നും, ലോകത്തിന്െറ അഭിവ്ൃദ്ധ്യുന്മുഖമായ പ്രയാണത്തെയാ 
ണു” ഈ കാലഭ്ഭേദങ്ങം കുറിക്കുന്നതെന്നും, അദ്ദേഹം കാ 
ണിച്ചുതരുന്നു. വൃദ്ധാന്മാരേയും യുവജനങ്ങളേയും ക്രട്ടിയി 
ക്കുന്ന കൃത്യമാണു താന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരിക്കല് അ 
ദ്രേഹംപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇപ്പ്യോഠം മാക്കുന്നു്ടട് . 

താന് ഒരു സാഹിത്യകാരന് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം 
ഏകദേശം ഷഷ്ടിപൃത്തിക്കാലംവരെ വിശ്ചസിച്ചിരുന്നില്ല. 
ഒട്ടൊരു മുപ്പതുവഷത്തിനി റമുള്ള കേരളസാഹിതൃഗതി 
യെ്പുററി അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തില് അജഞ്മനുമായിരുന്നു. 
മറവവിധങ്ങളില് ബുദ്ധിയേയും മനസ്സിനേയം വ്യാപരിപ്പി 
ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയില് സ്വന്തംസംതൃ്മിക്കവേണ്ടിയും, 
സ്വയമായുളള ആദഫ്ല്ലാദാനുഭൂതിക്കായും, ഇക്കാണുന്ന ഗ്രന്ഥ 
ങ്ങറം എഴുതിയെന്നുല്ലാതെ ഇവയ്മു് ലോകസാഹിതൃത്തില് 
വല്ല സ്ഥാനവും കിട്ടണമെന്നു വിചാരിക്കുകയോ കിട്ടുമെന്ന് 
ആശിക്കുകയോ ചെയ്യിരുന്നമില്പ. സമ്ഓര്സേവനത്തിനെറ 
പാരതന്ത്രയത്തിനുശേഷം വാദ്ധകൃത്തിനേറയും നിതാന്തരോ 

ശ്രീമാന് ഈം വി. ഉഴ്ണപിള്ള. 

ഗത്തിന്െറയും ബദ്ധപ്പാടില് മാത്രമേ അദ്ദേഹം തന്െറ 
കൃതികഠംക്കു സാഹിത്യത്തില് വല്ല സ്ഥാനവും ഉണ്ടെന്ന് 
ഓമ്മിച്ചിട്ടുു. അപ്പുഴേയ്മ പ്രകൃതി അതിന്െറ അവസാ 
നാവകാശം അദ്ദേഹത്തില് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഷഷ്ടിപൃത്തിമഹം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ 
സ്റ്റേഫാദരപ്രകടനങ്ങറം കണ്ടു സാഹിത്യരചനയുടെ മാഹാ 
ത്മൃത്തെപ്പുററി ഞാന് പറഞ്ഞപ്പോറം ആ ആഘോഷങ്ങ 
ളെല്ലാം രാജ്യത്തേയും രാജപദങ്ങളേയും സമുദായത്തേയും 
താന് നിഷ്ടരഒമംഭക്തിയോടുക്രടി സേവിച്ചതിന്െറ സമ്മാന 
ങഞ്ങം ആണെന്നും തന്െറ പുസ്ലകങ്ങളുമായി അവയ്യു 
യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നുമത്രേ അദ്ദേഹം മവപടിപറ 

ഞ്ഞത്തു്. 

എന്നാല് അനശ്വരവും പ 
രമോജ്ജ്വലവ്യമായ കീത്തിയെ പ 
രിരക്ഷിച്ച്', അനുന്തരജനപരമ്പ 
രകളുടെ ആരാധനയ്ുച്ഛം സ്റ്റേഹ 
ത്തിനും ഒരാളെ പാത്രമാക്കുന്ന 
തിനു സ്ധാഹിതൃത്തിനുമള ശക്തി 

. പോലെ വേറേ യാതൊന്നിനുമി 
ല്ലെന്നും, ഇതരഗുണവിശേഷങ്ങ 
െപ്പുററിയുള്ള സ്തരണ മറയുന്ന 
തിന് ഒട്ടും സമയദൈര്ഷ്യ്യം ആ 
വശ്യമില്ലെന്നും നമുക്കെന്നപോ 
ലെ അദ്ദേഫത്തിനും അറിവുണ്ടാ 
യിരുന്നിരിക്കണം. 

മാത്താണ്ഡവമ്മ, ധമ്മരാജാ, 
പ്രേമാമൃതം, - രാമരാജാബഷജുദ്ദൂര് 

' എന്നീ നാല്പ് ആഖ്യായികകളും 
കുഠേ പ്രഫസനമ്ങളുമാണ്് ഇ 
പ്പോഠം അദ്ദേഹത്തിന്െറ സാ 
ഫിത്യകൃതികളായി നമുക്കു കിട്ടി 
യിട്ടുള്ളത് . ഇവയില് പ്രുഫസ 
നങ്ങറം സാമാന്യമായി ' അദ്ദേഹ 
ത്തിനെറ സാഹിത്യവൈദശ്ധ്യ 
ത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നവയായി ആ 
രും കണക്കാക്കാറില്ല. ആവ 

യില് തിങ്ങിക്കാണുന്ന വിനോദരസം മഹാഗ്രന്ഥഅളില്. 
ഏറെക്കുറെ ക്രടുതല് തന്മയത്വത്തോടും ഹൃദയസ് പ്പക്കാകും 
വിധത്തിലും പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതതുകാലത്തെ 
ഓരോ സംഘ്ക്കാരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് അഭിനയ 
സ്വാരസൃത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണു 
കുവപ്പില്ലാക്കളരിഒഴികെ ശേഷമുള്ള പ്രഫസനങ്ങം എല്ലാം. 
മലയാളഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രഫസനമായ 4മത്തവി 

ലാസം്? എന്ന കഥയില് വേഷംകെട്ടിയിട്ടുക്ള മഹാന്മാര് 
ഇന്നും തിരുവിതാംക്രറില് പെന്ഷന് ഫൈക്കോടതി 
ജഡ് ജിമാ൪ ആയിരിപ്പണ്ട്. അതിന്െറ കത്താവും അദ്ദേ 
ഫമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പൃവചരിത്രശകലം ഇവിടെ 
കുറിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളിലേയഷ്കു്ച കയറുന്ന 
തിനുമുമ്പ ശേഷമുള്ള കൃതികളെപ്പുററി പറഞ്ഞുതീത്്തുകള 
യാമെന്നു വിചാരിച്ചാണു ഈ ചില്പറക്കായുങ്ങളെക്കറിച്ച് ച 
ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന . പ്രഫസനങ്ങളേയും മറവമ്ള കവ 
നങ്ങളേയുംകാഠം അധികം അദ്ദേഹം എഴതിയിട്ടുളതു 
രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവും ആയ വിഷയങ്ങളെക്കുറി 
ച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങഠം ആണ് . ഇവയെല്ലാം അന്നന്നത്തെ 

കേരളത്തിലേയും മദിരാശിയിലേയും വൃത്താന്തപ്പുത്രങ്ങളില് 
വന്നിട്ടു ശാശ്വതപ്രത്/ഷ്യ സംപ്രാഫ്തമാകാതെ., അത്തര. 



മലയാകരാജ്യംഖവിശേഷാല്പ്രത :- 

ഒ, 9. 2.. 120൧1൧ 
ടു 
0, 11100 7 &1॥അിസിമ്ന 

3:10 32.7.7.൧, ൭11,014. 
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റം 
നി ല് 

പ്പാ: 

ം 

പമ 

വ 
യ 

കക. ക. ക. ക. ക. ക. ക. ക. ക. ക. ക. ക. കും. 

ക ഞം ശം ൩ കും ൭. അ. ൪൫൭. 

പ്രാക് 

ി റം 

വെ നു ത്തു 
പ 

ട് വ 
റ ചി ം 

ള് 1... 

ഷം... രം... 

മാന്യമഹാജനങ്ങളെ! 

റെഡ്യാര ആ൯൮ കൌ കടയിര0₹ഇരുമ്പ', മുരുക്ക് പിച്ചള. തകിട്, 

പൂട്ട് വിജാകരി ആണീ കമ്പി ജന്ന് തകമ്പി ചതുരകമ്പി മള്ളവ്വലിഭമ്വി 

ക്ലെ തൂമ്പാ മണ്വെടി ക്രുന്താലി പിക്കാക് സ് സിമന്റ് വാര്ണിഷ് ചായം 

മുതലായവയും ക്രൂടാതെ പിച്ചവണ്ടി മീഷ്യ൯ മോട്ടാറിനുള്ള പല സാമാനങ്ങച്ലം 

കച്ചവടക്കാക്കും കെട്ടിടംവകഷ്ക്ത കമ്പനികഠാവകയ്ക്കും കൂടാതെ മവെറല്ലാവക 

൦ മൊത്തമായും പില്ലായായും സഹായവിം യ്ക്ക കൊടുക്കുന്നതിന് എംപ്പ്യാഴം 

_ കി... 

ന കകക കരക്മെക്കെക്കക്കക്ക തക്കം 

ര സ്കൂ ി 
| 3 ത റ ി 
( വിടെ തയാര്. എസ് . ആര്. എ. െഡ്യാര & 6. 

വവ. ഇരുവ്ഖയവ്യാദ്വാരം, വലിയകട--കെല്ലം. 

മം ണം 
] ലി ലി ച 

റൂ വം ഡല ഡയ വം ഡല യ ഡല വ ഡ്യു, വര് 
പി ന് ല് 

റു; 

ചി നം 

മി 



മ ്ത്൦ംം 

. മലയളേരാജയം വിശേഷാല്പ്രതി. 

പ സ ("ന്ത് 7”. ൦ നിം റ ട് ന്മ സ്... [നി 

1 ു ര് ന്യ 

അമുതസഞ്ജിവനിവൈദ്യശാല, 
കൊല്ലം--തിരുവിതഠംക്രര്. 

വളരെ "കാലമായി ഉല്കൃഷ്ടവും പ്രശംസാഫ്റവുമായ വിധത്തില് ഞങ്ങം നടത്തിവരുന്നതും ഇന്നാട്ടിലെന്നു മാത്രമല്ല, 

വിദേശങ്ങളില്പോലും അധിവസിക്കുന്ന അനവധി മഹത്തുക്കളുടെ സ്റ്റേഹാദരവുകഠംക്കു പാത്രീഭവിച്ചി 

ടടുളൂളതുമായ ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യശാലയില് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുക്രടി തയാനുക്കിവരുന്ന ആയുധ്വേദ 

വിധിപ്രകാരമുമ്ള, ദിവ്യൌഷധങ്ങളിലാണു മഹാജനങ്ങം ശ്രദ്ധവയ്യേണ്ടതു് . ഞങ്ങളു . 
മായി ഇടപെടുന്നവക്ട ഒരിക്കലും നിരാശയ്യ്ോ അനാവശ്യനഷ്ടങ്ങറംക്കോ 

ഇടവരികയില്ലെന്നുള്ള പരമാത്ഥം സറ്വുവിടിതമാകുന്നു. 

വില്പനയ്ക്കു തയ്യാവള്ള ചില സിദ്ധൌഷധങ്ങറാ. 

ക്രടുതല് വിവരമറിയേണ്ടവര് ആവശ്യപ്പെട്ടാല് വലിയ പട്ടിക അയച്ഛുകൊടുക്കുന്നതാണ്് . രോഗവിവരം എഴു 
തിഅറിയിക്കുന്നവക്കു ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചു അതിലേക്കുള്ള മഷധഭ്ങളും ചുരുങ്ങിയ നിരക്കില് അയയ്യുച്ഛവാനും തയ്യ്യാ൪. 

ദ് മാനേജര്, 

അമൂതസഞ്ജീവനിവൈദ്യശാല, 

കൊല്ലം__തിരുവിതാംക്ര൪. 

' അമൃതസഞ്ചീവനി വൈദ്യശാലയില് ആയുവേദവിധിപ്പുകാരം ഞങ്ങം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള 

ചില സിദൌഷധങ്ങറം 
അടിയില് ചേകിന്നു. 

മധുസ് നുഹീരസായനം:_രക്തതുദ്ധിയെ ചെയ്യുന്ന 

തൂം മേഹം, അസ്ഥിസ്രാവം, മൃത്രദോഷം, ഗുഘ്യസ്ഥാനങ്ങ 

ഉിലുംമറവമുണ്ടാകുന്ന പറങ്കിപ്പണ്ണ്ം ദുഷ്ടവ്യണങ്ങഠം, കണ്ണ 

മാല, ഗളവിദ്രധി, വാതശോണിതം മുതലായവയെ ന്ിശ്ലേ 

ഷം നശിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിനു നല്ല കാന്തിയേയും തആതരോഗ്യ 

. ത്തേയും നഠംകുന്നതു'. റാത്തല് 1--ക്ക വില രൂപ 

കൃവനപ്രാശം:-_കാസം, ശ്വാസം, പനി, ക്ഷ 

യം, ഹൃദ്രോഗം, വാതശോണിതം, മൂത്രദോഷം, ശരക്ടക്ഷ 

യം, ഒച്ചയടപ്പ് ഇവ മേല്പറഞ്ഞ രസായനസ്വേവകൊണ്ടു 
ശമിക്കും. ” ബാലനും. വൃദ്ധനും, ക്ഷതരോഗിയും, ക്ഷയരോ 

ഗിയും ഈ ഓഷധം സേവിച്ചാല് അവക്ക ആശു ഗ്രഹണ 

ശക്തിയും, ഓമ്മശക്തിയും, കാന്തിയും, അരോഗതയും, മലാ 

. നക്രലതയും, സ്ര്രീഗമനസാമത്വ്യവും, ഇന്ദ്രിയബലവും, അ 
ഗ്നിബലവുമുണ്ടാകും. റാത്തല് 1-ക്ു വില രൂപ 4. 

അശ്വഗന്ധരസായനം:.-_ദേഫപുഷ്ഠി, ഓജസ്സ്, മുത 

ലായവയെളണ്ടാക്കി ശരീരം കാമകോമളമാക്കിത്തീക്കുന്നതു് . 
ി 

റാത്തല് 1-ക്൭ വില രൂപ ൭. 

തിലയഷ്ട ചദിരസായനം:--സ്ര്രികംക്കു ഗദാശയസം 

ചനനം. ര. 

ബന്ധമായ സൃതകരോഗങ്ങളില് സിദ്ധഫലത്തെ ചെയ്യുന്ന 

ദിവ്യൌഷധം റാത്തല് 1-ക്കു രൂപ 5. 

ക്ഷയരോഗങ്ങറാക്കു ബൃഫദ്വാശാവലേഹം. 

ി റാത്തല് 1-ക്ക വില രൂപ 6. 

അജമാംസരസായനം:_രസാദീ സഫ്മധാതുക്കളെ വ 

ദ്ധിപ്പിച്ചു അരോഗഗ്ഡ്ധഗാത്രതയെ ചെയ്യുന്നതു . [ 

റാത്തല് 1-ക്ക വില രൂപ 5. 

മൂലരോഗങ്ങഠംക്ട കാങ്കായനും. 

(അര്ശ്ശസ്സ് ) ആവപ്രകാരമുള്ള അര്ശോരോഗങ്ങളെയും 

ശമിപ്പിക്കും. റാത്തല് 1-ക്ദ വില രൂപ 5. 

വില്പ്വാദിചേഹം:-_അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഛര്ദ്ദി, അരോച 

കം. പ്രസേകം (തുപ്പല്) ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതു് . 
റാത്തല് 1-൭ വില രൂപം ക. 

' മാണിഭദ്രം:__ചൊറി, ചിരങ്ങമുതലായവയ്യ്ഛം കോഷ്ഠ്യ 

ശുദ്ധിക്കും പ്രധാനം. ി 

റാത്തല് 1-ക്ഷ വില രൂപ 2 അണ 8. 

ശോഫാങ്ങറംക്കും. (നീത് ) 

റാത്തല് 1-ക് വില രൂപ 6. 

പാണ്ഡരോഗങ്ങറാക്കും 

ചിഞ്ചാദിലേഫ്ഥം. 



ശതാവരിഗുളം:__മേഹരോഗം, മൃത്രകൃക്ല്റം മുതലാ 

യവയ്യു . 8-ഒരണ്സു കുപ്പി 1-ക്ക് 2-രൂ 

) സിതോപലാദി ലേഹം:-_ശരീരപോഷഞണത്തിയകല് 

ശ്രേഷ്യം. റാത്തല് 1-ക്ഷ വില 6-രൂ 

മദനകാമേശ്വരം:__ധാതുനഷ്ടംയ വാജീകരണം, ഇവ 

യ്യുക പ്രധാനം. റാത്തല് 1.ക്കു  7രൂ 8-ണ 

വായയഗുളിക:__പരിണാമശ്രുലം, തുടങ്ങിയുള്ള ശ്തൂല 

രോഗങ്ങളേയും വയറവലേദനകളേയും ശമിപ്പിക്കും. 

.ഡ്ധസന് 1-9 6_ണ 

രാജഷിരേചനം:__ ഡസന് 1-ക്കു 6-ണ 

_ക്൭ 6ണ. 

വില്വാദിഗുളിക: വിഷൃ,ചിക, അലീണ്്ണം, ക്രട്ടുവിഷം 

ആന്ത്രകഠാരം അണ്ഡരോഗങ്ങറംക്കുഡ്ഡസന് 

മുതലായവയ്യുക്ച് . ഡസ൯ 1-ക്ഷ 5-ണ 

കന്നാരാദി__മൃൂത്രവസ്ഥിക്കകത്തുള്ള ചുടിച്ചില്, മേ 
ഹം ഇവയ്ക്ക് . ഡസന് 1-ക്ക 6-ണ 

വംഗേശ്വരമോദകം:__ അസ്ഥിസ്രാവം, സോമരോഗം 
ി 

ഇവയ്യുക്ച'. ഡസന് 1.൧൭ 8-ണ 

ശുക്ലസ്ലംഭനവഴി:__ഡസന് 1-ക്കു 1-രൂ 

ആനന്ദഭൈരവം:__ ജ്വരത്തിന് . 

ഡസന് 1-ക്കു 7-ണ 

പഞ്ചനിംബമുണ്്റം:__റാത്തല് 1-ക്൭ മ2-രൂ 

ദന്ധധാവനചുദ്ല്റം-__ഡപ്പി 1-ക്ഷ 6-ണ 

ട്ടെ 

ട്ട ചപരധ്യ. 

്് ബോര്ഡുകറം, ചുണ്ടിപ്പലകകറം മുതലാ. 
0 യവ ആവശ്യമുള്ളവ൪ ഞങ്ങക്ക് ആര്ഡര് അ 
൭ യക്കട്ടെ. കമനീയമായി ചെയ്തുകൊടുക്കാം. 
നാ 

. ക്വിസ് ലര ആ൯നവ് കോ, 
ം കൊടേയ് ല്ബേല്. 

ലം 7൧൧൩൯ ൪ 0ം., 
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വം 2 വാ യാ 

1 
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കക. ക. കും. കം ക. കം... 7 കം കം കും 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

ഷണമാക്ഷികം നേത്രരോഗങ്ങഠംക്ക് . 

ഡസന് 1-൭ 19-ണ 

ഇളനീക്കഴമ്പ]്:__ടി ൦ഓണ്സു കപ്പി 1-ക്ഒ 1-രൂ 

ശാരിബാരസം:-(ന൨നീണ്ടിസത്തു) രക്തശുദ്ധിക്കു 

2-.മണ്സു.കു്പ്റി ൧-ക്൭ 1-രൂ 

ഓമ്ദ്രാവകം;_ 1-ഒണ്സു കുപ്പി 1-ക്ക .8-ണ 

ക്ഷിരബല. 4 1 -ആവത്തിച്ചതു. 

ഒഓണ്സു 1-ക്ക വില 2-രൂ 

ധാന്വന്തരം ഒഓണ്സു 1-ക്കവില 4-ണ 

നാഗരാദി ട്ടി ട്ടി ടി ൫-ണ 

അസനവില്വാദി ട്ടി ടി ടി ഉ-ണ6 ചൈ 

ഭൂംഗാമലകാദി ട്ടി ടി ട്ടി 2-ണ6 പൈ 

മഞ്ജിഫ്ഠാദി ട്ടി ടി ട്ടി 2-ണ 6-പൈ 

ബലാശ്വചഗന്ധാദി ടി ട്ടി ട്ടി 3-ണ 

അയസിന്ദുരം. പാണ്ഡുരോഗം, രക്തശുദ്ധി മുതലാ 

യ്വയില് പ്രയോജ്യം. 

രൂപാത്തുക്കം 1-9 വില 2-രൂ 8-ണ 

ശൃംഗഭസ്തം. മേഫരോഗം. 

ഒ-.൭൪ണ്സു കുപ്പി 1-ക്ക വില 1-രൂ 

കര്പ്പൂരശിലാജതുഭസ്തം രൂപാ തൂക്കം 1-ക്൭വില 1-രൂ 
സിദ്ധഗന്ധകം. 21-ആവത്തിച്ചതു 

രൂപാ തൂക്കം 1-ക്ഷ വില 4-രൂ. 

ആം. യം... യം. യം. യം... യം. യം. യം. യം. യം..യം.യം.യം. യം. 
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ച 

ത്തില് മറവളളവര് എഴുതുന്ന കത്തുകളോടൊപ്പും, വിസ്മു 
തകോടിയില് അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒടുവിലത്തെ ലേഖന 
പരമ്പരയായ 4:വിദേശീയമേധാവിത്വം? എന്ന മന്ത്രീശ്വര 
വംശചരിതംമാത്രം ഒരു രാഷ് ട്രിയരഫുവംശമായി പുസ്തക 
രൂപത്തില് ഡ്േറ്ീസ്സ്? ആഫീസില് ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് 
൧൧൯൭ മീനം ആദ്യവാരത്തില് എഴുതിയതായ അതിന്െറ 
മുഖവുരയുടെ രചനയ്യുച്ഛശേഷം രണ്ടോമൂന്നേ. ദിവസം മാത്ര 

മേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാത്ഥിയായിരുന്ന 
കാലംമുതല് ജീവിതത്തിന്െറ അവസാനദിവസങ്ങഠംവരെ 
അദ്ദേഹം അജ്ഞാതനാമാവായി അനുവത്യിച്ചുവന്ന ഈ 
സംരംഭങ്ങളില് ഭാഗഭാക്കുകളും പ്രധാനസഹകത്താക്കളും 
ആയിരുന്നവരില് ചിലര് ഇന്നും അടുത്തൂണ്കാരായും അഭി 
ഭാഷകപ്രുമാണികളായും തിരുറിതാംക്രറിലും ഒട്ടൊക്കെ മല 
ബാറിലും കുറച്ചൊക്കെ കൊച്ചിയിലും ജീവിച്ചിരിപ്പണ്ട്. 

മലയാളം ആവശ്യാനുസാരം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആശ 
യപ്രകടനത്തിനു വന്നുചേന്റ ദാഷയെന്നല്ലാതെ, പ്രൌഡ്ധ 
ലേഖനങ്ങം ഒട്ടുമുക്കാലും, സാഹിത്ൃകൃതികളിലെ ചില 
നല്ല ഭാഗങ്ങഥം ആദ്യമായും, ഇംഗ്ലീഷിലാണു എഴുതിവ 
ന്നതു് . ഉദ്യോഗത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുന്പ് കേരള 
പേട്ടിയററ്*? എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപത്രത്തിന്െറ അധി 
പരും ഉടമസ്ഥരും ലേഖകനും ശിപായിയും എല്ലാം ആയി 
രുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹംതന്നെ ഒരിക്കല് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അക്കാലത്തിനെ അവസാനത്തിലാണ് മാത്താണ്ഡവമ്മ 
എഴുതിയിട്ടുളളതും. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിലെന്നപോലെ അത്ര 
സുഗമമായും അശ്ലിഷ്മായും ആശയങ്ങംപ്രകടിപ്പിക്കുന്നതി 
നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിനു മലയാളാ, 
ഷയില് സിദധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്ന എന്നുള്ള പരമാത്ഥം അടു 
ത്തിരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അസ്ലാദ്ദശന്മാക്ക നുല്പതുപോലെ 

അറിയാം. 

ഒരു സാഹിത്ൃയനിരൂപക൯ ആയി അദ്ദേഹത്തെ 
അധികം ആരും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. തിരുവിതാംകൂര് 
പാവ്യപുസ്ലകക്കമ്മിററിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന് എന്ന നിലയില്, 
കെട്ടുകെട്ടായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചെവപുസ്തകങ്ങം വിമര് 
ശിക്കുന്നതിന് അവസരം വന്നപ്പോഠം മാത്രമേ എനിക്ക് 
ത യോശ്ൃതകറഠം കുനി സാധിച്ചുള്ളു. ഇരുന്ന 
റില്പ്പുരം പുസ്തകങ്ങം വിമര്ശിച്ച് ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതി 
യിട്ടുള്ള ചെഠിയ കുറിപ്പകഠം അടങ്ങിയ ഡ്യറികഠം 
എന്െറ കൈവശം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാല് ഏതല്ഗ്രന്ഥ 
കത്താക്കന്മാര് എല്ലാംതന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, 
പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകഠം പറയാതെ വിമരശനം:ദഠംമാത്രം 
പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടട് മുഴുവ൯ രസവും അനുഭവി 
ക്കുന്നതിനു വായനക്കാക്മ കഴിവില്ലാതെ വരുമെന്നുുളതി 
സാലും അവ തല്ല്ഛാലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനു നിവൃ 
ത്തിയില്ല. 

നമ്മില്പ്പുലരേയുംകാഠം പ്രായമുള്ള €മാത്താണ്ഡ 
വമ്മ്? അദ്ദേഹം എഴുതിയതു നമ്മില്പ്പുലരേയുംകാഠം 
പ്രായം കുറഞ്ഞ കാലത്തായിരുന്നു. കെരമാരത്തിന്െറ 
അന്ത്യദശയില്ത്തന്നെ സക്കാര്സവ്വീസില് പ്രവേശിക്കുന്ന 
തിനുതക്ക പാകുത സിദ്ധിക്കാതിരുന്ന സ്തയയപുരുഷന് സ്വ 
തന്ത്രജീവിതത്തിനു സന്നദ്ധനാകവാനായി ചില സ്റ്റേഫിത 
പ്രധാനന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസാരം മദിരാശിയില് ന്ദിയ 
മപഠനത്തിനു പോയപ്പോഠം പഠിത്തക്കായുത്തില് പ്രദര്ശി 
പ്പിച്ച അനാസ്ഥയുടെ ഫലമാണു കേരളീയരുടെ വാത്സല്യ 

പാത്രമായ മാത്താണ്ഡവമ്മയ്െന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു് . മേല്മീശ 
വയ്ക്കി ച്ച മാത്താണ്ഡവമ്മയുമെഴുതി തിയ്യേപ്പോരുകയാണത്രേ 

ചെയ്തതു . ഈ കൃതിയുടെ കയ്യെഴുത്തുപകപ്പു വച്ചു പൂട്ടിയി 
രുന്ന ഒരു പെട്ടിയുമായി കഠിനംകുളംകായലില്ക്രുടെ വള്ള 
ത്തില്പ്പ്യോരുമ്പോറം, വള്ളക്കാരനായിക്കിട്ടിയ ഒരു വലിയ 
തസ്തൃരപ്രമാണി പെട്ടിയുടെ മെച്ചവും യാത്രക്കാരന്െറ 
വേഷവും കണ്ട് , മു൯പു പല സന്ദദങളിലും അനുഷ്ഠിച്ചി 
മുുതുപോലെ യാത്രക്കാരനെ ജലാന്തഭാഗത്തിലേയ്യു, 

തള്ളി പെട്ടി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുദ്യമിക്കവേ, യുവാവായ 
ഗ്രന്ഥകാരന്, ആ പെട്ടിക്കകത്തു തന്െറ കീത്തിയെ 
ശാശ്വതമായി നിലനിറത്തുന്ന ഒരു സാഹിത്ൃകൃതിയാണ 

മേനിയുടെ ഉ 

“ രുതി സേഷിക്കുന്നവരും ഈ രാജ്യത്തേയും 

മലയാളരാമ്മും വശേഷാല്പ്രതിം 

ളളതെന്നും, അതച്ചടിച്ച പുറത്തു വരുമ്പോറം ആ അക്ര 
മിക്കുതന്നെ വായിച്ചു രസിഒവാ൯ സാധിക്കുമെന്നും പറ 
ഞ്ഞതുകേട്ടു' അദ്ദേഹത്തില് അനുകമ്പ തോന്നി വധോദ്യമ 
ത്തില്നിന്ന് അവന് വിരമിച്ച എന്നും, പിന്നീടു വളരെ 
ക്ഴാലം ഓണത്തിന്” അവന് ഗ്രന്ഥകാരനെ വന്നു കണ്ടു് 
പുസ്തകത്തിന്െറ പ്രചാരത്തേയും, പ്രശസ്തിയേയും കുറിച്ച് 
അന്വേഷണങ്ങറം നടത്തിയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറ 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. . 

ശോത്താണ്ഡവമ്മ? പുറപ്പെട്ടകാലത്തില് അതിന്െറ 
ഗ്രഡ്ഥാത്ഥത്തെപ്പുററി ഉണ്ടായ ആകശംകകളുടെ രൂപം ഇ 
പ്പോ ആരും അറിയുന്നില്ല. അതിനെപ്പുററി വല്ലതും സുചി 
പ്പിക്കണമെന്നും ഞാന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് 
അഞ്ചാംഅഭദ്ധ്യായത്തില് കിഴങ്ങന് കൃഷിക്കാരനായ മാങ്കോ 
യിക്കല് കുവപ്പ” യുവരാജാവിനെ ഗുണദോഷിക്കുന്ന ഭാഗം: 
മാത്രം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:__ തിരുമേനി! തിരുവുള്ളക്കേടു 
6. ഭാകേണ്ട. പൃതപ്പ്യാണ്ടിയില് പാഠളയംകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പര 
ദേശപ്പുടയ്യക തിരുമേനി എങ്ങിനേയും പോട്ടെന്നേ വിചാ 
രമുള്ള . കരുവലം നിറഞ്ഞിരുന്നാല് തിരുമേനി തങ്കക്കുടം. 
ഒഴിഞ്ഞോ, ആഅകിടററ പശ്രും അടുപ്പില് തീ എരിയേ 
അയല്വീട്ടില് പോയി തിരികൊളുത്തി ഇരപ്പാനേ? തിരു 

ം ചോവം തിന്നുകിടക്കന്ന കടികളെ അടവു 
ചേത്തു പടക്രട്ടാതെ മു൯വഴി വിട്ട എങ്ങാനുംകിടന്ന ക്രട്ട 
ത്തെപ്പ്യോയി “വാ അപ്പാ ഒത്താശ കഷൈയ്യപ്പാ? എന്നു താ 
ങ്ങിയതു പുത്തിയോ??? 

ഈ വാക്കുകഠം യുവരാജാവിനു തീരെ രസിച്ചില്ലെ 
കിലും അവിടുന്നു കല്ലിച്ച മവപടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങിനെ 
ആയിരുന്നു:-4ദ്രവ്വ്യേച് ക്കളും തല്ലപ്ലാലലാഭത്തെമാത്രം ക 

ഭരണകത്താക്കു. 
ന്മാരേയുംകറിച്ചു സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെയുള്ള സ്ന്റേഹം 
ഇല്ലാത്തവരുമായ ജനാളെ ആധാരമാക്കുന്നത് അഗ്നി 
സാക്ഷിയായി പരിഗ്രഫിച്ച കുളത്രത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേ 
ശ്യാലമ്പടന് ആകുന്നതുപോലെതന്നെയാണട് .? 

കഥയുടെ രസികത്വവും, പാത്രങ്ങളുടെ വീിഷിധ. 
ത്വവും, സംഭവങ്ങളുടെ പ്രക്ഷുബ് ധപ്രകൃതിയുംകൊണ്ട് ഈ. 
ഗ്രഡ്ധാത്ഥങ്ങം പ്രകടങ്ങളായിക്കാണാതെ മാത്താണ്ഡവമ്മ 
ശാശ്വതമായ സല്ക്കീത്തിയെ സാഹിത്യത്തില് സ്പാം 
ടിച്ചു. ഇതിന്െറ പ്രസിദ്ധീകരണകാലത്തിലും %ധമ്മരാജാ?” 
വിനു വന്നുചേന്ന ആക്ഷേപം ബഫഹുജനങ്ങളില്നിന്നു 
സിദ്ധിച്ചു ഇന്ദുലേഖ, കുന്ദലത മുതലായി ഒഴുക്കല് ഭാഷ 
യിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സംസ്തൃതപദബാ 
ഹുല്യം ഇതില് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് അന്ന് നിരൂപക. 
ന്മാർ ഇതിനെ അപലപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കേരളവമ്മ 
വലിഷയകോയിത്തമ്പുരാന് അവരകളുടെ പ്രയത്തഫലമായി 
നാട്ടുദാഷാഭയസനം ഉല്കൃഷ്ഠരീതിയിലേയ്യക്ഛ ത്വരിതഗമനം 
ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്താണ്ഡവമ്മയിലെ ഭാഷാരീതി. 
സുഗ്രഹമായിത്തിറ്ര. 

കേരളസാഹിത്യത്തില് ആദ്യമായുണ്ടായ ചരിത്രാഖ്യാ 
യികയാണല്ലൊ മാത്താണ്ഡവമ്മ. രാമവമ്മമഹാരാജാ. 
വിന്നെറ ചരമാനന്തരം അനിഴംതിരുനാഠം ശ്രീവീരമാത്താ. 
ണ്ഡവമ്മ മഹാരാജാവ് പട്ടംകെട്ടുന്നതിനു മുന്പിന് നടന്ന 
കഥകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് ഉള്ളത് . ആദ്യത്തേയും ഒടു. 
വിലത്തേയും അഭദ്ധ്യായങ്ങളില്നിന്നു കഥയുടെ പ്രധാനഗ 
തിക്കു രണ്ടും മൂന്നും വഷത്തെ വൃത്യാസമുണ്ടട് . അതായതു് 
ആദ്യ അദ്ധ്യായത്തിലെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടു രണ്ടു വഷ്ത്തി 
നുശേഷം ആണ് രണ്ടാംഅഭദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നതു. തമ്പി 
മാരുടേയും എട്ടുവീടരുടേയും ബന്ധനവും രാജകിയപക്ഷ 
ത്തിനെറ വിജയവും ഇരുപത്തിഅഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തില്. 
കഴിയുന്നു. ഒടുവിലത്തെ അദ്യായം മൂന്നു വഷത്തിനുശേ 
ഷമുള്ള ചില അപ്രധാനസംഭവങ്ങളെ ആധ്യാപനരീതി 
യില് പ്രസ്ലാവിക്കുന്നു. ഇതില്നിന്നു മനസ്സിലാക്കാവു 
ന്നതു് മാത്താണ്ഡവമ്മയിലെ കഥയുടെ വളരച്ചയുക്ച ഇരുപ 
തുദിവസമേ വ്യാപ്തിയുള്ള എന്നാണ് . പാഠക്കുട്ടിയും, സുഭ 
രയും, യുവരാജാവും, സുന്ദരയ്യനും എട്ടുവീടരും എല്ലാംക്രട! 
ഇരുപതുദിവസംകൊണ്ടു പോഷിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് 



മലയാജ ദ്യം വിശേഷാല്പ്രതിം 

മാത്താണ്ഡവമ്മ. ആദ്യവീക്ഷണത്തില് ആദ്ദം ഇക്കായ്യം 
കണ്ടുപിടിക്കുവാന് ന്ിവൃത്തിയുണ്ടാവുകയില്ല. കഥാപാത്ര 
ങ്ങളുമായി വളരെ വഷങ്ങറം നാം ടി 
കഥയുടെ അവസാനത്തില് ഹ്ലിത്തുന്നതെന്നു തോന്ന്പ്പോ 

യേക്കാം. എന്നാല് ചാരോട്ടുകൊട്ടാരത്തില് ഇരുന്നു യുവ 
രാജാവു വേളിമലയെ നോക്കി സ്വാനുഭവരാഠം ഉദാഫരിക്കു 
ന്നതു് ഒരുമാസം ൫൨൦ന൯ു-യാണെങ്കില് ആ മാസം ൨൫൧൦൯- 
തമ്പിമാര ബന്ധനത്തിലായി യുവരാജാവ) മഹാരാജാവാ 

യിത്തീരുന്നുട്ടട് . 
മാത്താണ്ഡവമ്മയോടുക്രടി കേരളീയക്ക സുപരിചിത 

ങ്ങളായ കഥാപാത്രമാതൃകകഠം തീരുന്നു. കാത്ത്യായനിഅ 
മ്മമാര്, പാവക്കട്ടിമാര, ശംകുആശാന്മാ൪, സുന്ദരയ്യ 

ന്മാര്, തമ്പിമാ൪, മാംകോയിക്കല് കറപ്പുന്മാ പരമേശ്വ 
രന്പിള്ളമാ൪, എനസിങ്ങനെ വിഭാവനാശക്തിയെ ദണ്ഡി 
പ്രിക്കാതെ കണ്മുമ്പില് ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന കഥാപാത്ര 
ളും, ഇവരില്നിന്ന് അല്പം ഉയന്ന, സാമാന്യരീതിയില് 
നിന്നു കുറെ ഭിന്നമായി. എന്നാല് വിശ്ഭഗ്രഹണത്തിനു 
നിഷ്പ്രയാസമായി നില്ലുന്ന സുഭദ്ര, അനന്തപത്മനാ 

ഭ൯, ബിറാംഖാ൯, സുലേഖ എന്നിവരും എല്ലാം ഒരു ഒററ 
അടിയില് ഇവിടെത്തീരുന്നു. മറവള്ള കൃതികളെക്കാഠം 
മാത്താണ്ഡവമ്മയ്മുക്ഛം ലഭിക്കുന്ന സാധ്യത്രികത്വത്തിന്െറ 
രഫസ്യം ഇതാണ്. ഒരു ഹരിപഞ്ചാനനനേ മനസ്സിലാക്ക 
ന്നതിന് എല്ലാവക്കും എളുപ്പത്തില് കഴിയുന്നതല്ല. 
കേവലം അസാധാരണമായ ചിന്താഗതിയും പ്രവത്തന 
വൈചിത്ര്യവും ചേന്ന ഒരാളാണ് ത്ത യോഗീശ്വരന്. 
എന്നാല് ഒരു പപ്പുത്തമ്പിയെ പെട്ടെന്നു പരിചയപ്പെടു 
ന്നതിന് ആക്കം വിഷമമില്ല. അനവധി പപ്പുത്തമ്പി 
മാരെ നാം എല്ലാപേരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്; കാനെന്നുമുണ്ടു . 

. അതുപോലെതന്നെ മാത്താണ്ഡവമ്മയില് ഗ്രഡവൃ 
ത്തികഠംക്കും, ഉപജാപങ്ങറംക്കും, തന്ത്രവൈവിധൃത്തിനും 
സന്ദദവും ആവശ്യവുമില്ല. രാജശക്തി തീരെ ദുര്ബ്ബലമായി 
ആരുടേയും ആക്രമണത്തിന്” സുഗമലക്ഷ്യമായിട്ടാണ്് 

അവിടെക്കാണുന്നതു്. സഹായം അത്ഥിച്ച്' പ്രക്ലുന്നവേ 
ഷത്തില് ഓടിനാടക്കകയാണ് രാജശക്തി ചെയുന്നതു. 
അവിടെ ശത്രുക്കഠംക്ക നേരേനിന്നു പ്രവത്തിക്കാം. നേരേ 
നിന്നു രാജദ്രോഹം ഉച്ചരിക്കാം. _ എന്നാല് കാത്തികതിരു 
നാഠം തിരുമനസ്സിലെ കാലം ആയപ്പോഴേക്ക് ആ 
സ്വാതന്ത്ര്യം പൊയ്ക്കോയി. രാജശക്തിയോടെതിരിടുന്നവര് 
അത്യന്തം രഹസ്യമായും വളരെ മു൯കരുതലോടുക്രടിയും, 
നിസ്സിീമവൈദഗ് ഭയത്തോടും മാത്രമേ സ്വപ്രവൃത്തികം 
അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു ധൈയ്യപ്പെടുന്നുമ്ളു. ഈ ഭാഗത്തെ 
ഇങനെ ഉദാഹരിക്കാം. യുവരാജാവിനെറ അവകാശങ്ങം 
ഭൂരെത്തള്ളി വലിയ തമ്പിയെ പട്ടംകെട്ടണമെന്നുള്ള നിശ്ച 
യത്തെ പ്രസ്താവിച്ച കുടമണ്പിള്ളയോടു' ഏതു മുറ അനു 
സരിച്ചാണു പട്ടം കെട്ടേണ്ടതെന്നു കഴക്കൂട്ടം ചോദിക്കു 
സ്വോഠം 44ഭരൃരാണ്ഠ ചോദിക്കുന്നത്? കളിപ്പാംകളത്തിലെ 
കായ്യൃത്തിനു എത്ര കേഠംവിയുണ്ടായി? രാമനാമഠം പറ 

യെടാ, നിന്െറ കൈകണ്ട കായ്യൃത്തിനു നിന്െറ തല ആരു 
വീശിര് ബലംതന്നെ നീതി?” എന്നാണു ഉത്തരം 
പറയുന്നതു് . 

എന്നാല് കുടമണ്പിള്ളയേക്കാഠം “ ചങ്കറച്ചവനും, 
മഹാതന്്രനിപ്പണനും ആയ ഹരിപഞ്ചാനനയോഗിശ്വര൯ 
രാജശക്തിയോട്ട് പ്രത്യക്ഷമായി എതിരിടട്ടൊ എന്നു 
സാഫഹസക്കാരനായ ചന്ത്രക്കാരനോടു, ധമ്മരാജാവില് പറ 
യുന്ന മവപടി:_4അരുതരുത്ര് . മയ്യാദയായി സംസാരിക്ര. 
മാത്താണ്ഡവമ്മമഹാരാജാവിന്െറ കാലമല്ലിതുള്. അക്കാ 
ലത്തു ആ സിംഫത്തെ മാത്രം ഭയന്നാല് മതിയായിരുന്നു. 
രാമവമ്മമഹാരാജാവും പ്രജാവഗ്ലരവും ഒരു ശരീരമാണ് . 
അതിനാല് അവിടത്തേയും അവരേയും പേടിക്കണം. വിട്ട 
വാക്ടകഠംക്കെണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ള ശ്രമത്തിന് അപകടമു 
ണ്ടാക്കരുത്ത്?? എന്നാണ്ട് . 

മാത്താണ്ഡവമ്മയെക്കാളും ദീരഘമായ കാലാവധിക്കു 
കളിലാണ്” ധമ്മരാജാവിലെ കഥ നടക്കുന്നതു്. ആദ്യഅ 
ഭ്ധ്യായം ൯൨൦-കുംഭം ശിവരാത്രിദിവസം നടക്കുന്നു എങ്കിലും 
പിന്നീടുള്ള കഥകഠം ൯൪൨. ചിങ്ങം മുതല് ൯൪൩.-ചിങ്ങം 
വരെയുള്ള ഒരുവഷത്തിനിടയിലാണു സംഭവിക്കുന്നതു് . 

മാത്താണ്ഡവമ്മയില് സംഭവങ്ങഠംക്കം ധമ്മരാജാവില് 
ചിത്തവൃത്തികളുടെ പരിവത്തനഅംക്ദമാണല്ലൊ പ്രാധാ 
ന്യം. അതുകൊണ്ടു മാത്താണ്ഡവമ്മയിലെ ഇരുപതുദിവ 
സത്തിനു പകരം ധമ്മരാജാവില് ഒരുവഷമായിപ്പ്യോകുന്നു. 
പ്രതൃക്ഷമായുള്ള പ്രവൃത്തികറംക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുളള മാത്താ 
ണ്ഡവമ്മയിലെ വൈശഭദ്യവും ഗ്രഫണസുഗമതയും, ഗ്രഡവ്ൃ 

ത്തികഠംകൊണ്ടും ചിത്ത വ്യവസായംകൊണ്ടും മാത്രം കഥാ 
പോഷണം സാധിപ്പിക്കേണ്ട ഇതരമൃതികളില് കൊണ്ടുവ 
രുവാന് നിവ്ൃത്തിയില്ലാഞ്ഞതിനുള്ള കാരണം ഇതുതന്നെയാ 
യിരിക്കണം. ന 

അതങ്ങിനെയിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക . ഗ്രന്ഥകാരനെ 
പിന്തുടരാം. മാത്താണ്ഡവമ്മ എഴുതിയതിനു ശേഷം 
അദ്ദേഹം പ്രഹസനങ്ങഠം മുതലായ ലഫഘുസാഹിത്യവിഹാര 
ങ്ങളില്മാത്രം ഏപ്പെട്ടു' അടുത്തൂണ്പററി ഇഹലോകരംഗ 
ങ്ങളില്നിന്നു മറയുമായിരുന്നു. മാത്താണ്ഡവമ്മ പൊതുജന 
ങ്ങളില് ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച ആശാഭാരത്തേയും, മലയാളസാഹി 
തൃത്തിനു്' കുറ്റേക്കുടെ സീ. വി കൃതികറം അത്യാവശ്യമാണെ 
ന്നുള്ള സംഗതിയേയും, തന്െറ നിസ്സീമവൈദഗ് ഭു ത്തേയും 
എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു, അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിലെ റിക്കാര് 
ഡുസുക്ഷിപ്പം പിന്നീടു അച്ചടിപ്പുരയിലെ അച്ചാണിബ്ഭ 
രണവും, സ്റ്റേഹിതസംഘത്തിലെ സരസസംഭാഷണവും, 
സവധ്വോപരി ൧൧0൯൩.-നുശേഷം ഉണ്ടായ രാജപാദധ്യാന൯ 
ത്തില് സ്ഥിരനിഷ്യും ആയിക്കഴിഞ്ഞക്രടി. അതുകൊണ്ടു 
ധമ്മരാജാ, രാമരാജ, പ്രേമാമൃതം എന്നീ കാവ്യങ്ങറം ' 
കേവലം യാദ്ദച്ഛികസംഭവങ്ങളാണെന്നുള്ളതിനു “സംശ 
യമില്ല. & [ ല് 

ധമ്മരാജായുടെ ഉത്ഭവകാരണം എന്തെന്നും, അതില് 
ആപപ്യാദചൃഡം പ്രവഹിക്കുന്ന വീരരസസരിത്തിന്െറ ഫിമ 

. വല്ശൃംഗം ഏതെന്നും പറയുവാന് ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. 
അതിനെറ മുഖവുരയില് നിന്ന് ഒരു വാചകം മാത്രം സംശ 
യന്ദിവ്ൃത്തിക്കായി ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം. 4കഴിഞ്ഞ കൊ 
ത്തില് ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യചികിത്സയ്മ്ലായി ഗവമ്മെന്ഠില് 
നിന്നും സകരുണം അനുവദിച്ച തആറരമാസത്തെ സാവകാ 
ശലബ് ധിയില് ഇര ഗ്രന്ഥരചന നിവത്രിപ്പാ൯ സംഗതി 
യായതിനാല്, ആ മഹാക.ഒണാദാനത്തി൯് എന്െറ ഹൃദ 
യംഗമമായുള്ള കൃതജ്ഞതയെ ഈ സന്ദദത്തില് സവിനയം 
പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളന്നു.?? രാമരാജാബഹുദൂരിന്െറ മുഖവു 
രയിലും ഗവര്മ്മകെന്റിന്െറ ഈ പ്രവൃത്തിയെപ്പറഠി :ഥവ 
മ്െമെന്റിന്െറ കൃപാപ്രസരം നിമിത്തം ലഭിച്ച അതി 
സ്വാസ്ഥ്യം? എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ധര്മ്മരാജായെ 
പ്പോലെ അതിപ്രെൌരഡ്ഥമായ ഒരു മഹാകാവ്യം രചിക്കുന്ന 
തിനു പരിപൂള്്റ്റുമായ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെമ്മില് അല്ലാതെ സാ 
ധിക്ഷകയിപ്ലെന്നു സാമാന്യമായി ആക്മം അറിയാം. 4;ധമ്മ 
രാജാ ഞാന് എഴുതിയതല്ല. എന്െറ ഹൃദയം തപിച്ചുള്ള 
പ്രാത്ഥനകേട്ടു ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണസ തന്നെ സഹായിച്ചതാ 
ഞ്. ഇനി അതുപോലെ ഒരുഗ്രന്ഥം എഴുതുവാന് എനി 
9 ദേഹമനദശക്തികഠം ശേഷിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണു 
വേലുത്തമ്പിയുടെ കായ്യം നിവത്തിക്കവാന് എനിക്കു സാഭധ പി 
മാവുകയില്ലെന്നു ഒരു ഭൂതോദയം തോന്നുന്നതു്? എന്നു അദ്ദേ 
ഹംതന്നെ ചിലപ്പ്പോഠം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഞാന് കേട്ടിട്ടുണ്ടു . 
ഇതില്നിന്തൂഹിക്കാവുന്നതു്' ആറരമാസത്തേ അവധിയെടട 
ത്തതു നിഷേധിക്കുവാ൯വഹിയാത്ത നിര്ബ്ബന്ധംമൂല 
മാണെന്നത്രേ. 

മന്ത്രിമണ്ഡലഭാസ്തരനായിരൂന്ന രാജാകേശവദാസ 
നെറ ചരിത്രം മൂന്നായി ഭാഗിച്ചു മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങം എഴുതാ 
മെന്നു വിചാരിച്ചതായി ധമ്മരാജാവിലെ മുഖവുരയില് 
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതില് രണ്ടെദ്ൂ്ണം മാത്രമേ അദ്ദേഹം 
രചിച്ചിട്ടുമ. ഫ്രൈദരാലിഖാനേറയും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പുത്രന് ടിപ്പു സുല്ത്താനെറയും ആക്രമണകാലങ്ങളെ പുര 
സ്തൂരിച്ചാണ്' ഈ രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് . 
കേശവദാസനെറ ചരിത്രത്തില് പ്രക്ഷോദകരങ്ങളായ രണ്ടു 
കാല്ങറം ഇതുരമ്ടടുമായിരുന്നു. പ്രശാന്തകാലങ്ങളെ ആസ്സ 
ദമാക്കി ഹൃദയവികാരങ്ങളെ പ്രുക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങം , 
രചിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയുമില്പല്ലൊ. കേശവദാസന് ഒരു 
യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞ൯ ദീനന്ന നിലയേക്കാഠം കൂടുതല് അവകാശ 
പ്പെടുന്നതു ഭരണവിദശ്ധ൯ന് എന്ന ഉല്കൃഷ്ണതരമായ പദ 



7൦ ൧൧൧/മ൭/൭ 4൪൮൩ ൧൧0൧. 

തിരുവിതാംക്രഠിലേയും.കൊച്ചിയിലേയും തേടകളിലെ ചില 

മനോഹരമക്ങകളായ കാഴ്ഠചഷ ഠാ. 

ആലപ്പുഴ തോട്ടില് “കയറവുമതി ഇറക്കുമതിക്കു 

വന്നു കിടക്കുന്ന വഞ്ചികഠം. 

കൊല്ലം തോട്ടിലെ കൊച്ചി തുറമുഖം ആകഷണിയമായ ഗം 

ഒരസ്്യാനന്ദദായകമായ കാ റ. ഒരു സായാഠനത്തില്. 

സുപ്രസിദ്ധ 

വക്കലത്തുരപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം. 

ഛ്ത 



7/൦ ള്ീഥ്ല/ദൃദ്മ ൪മ്ന .ിനസ്ധഖ്. 

നം അത ഞം മി 

എ യ എള 

സിലോണിലെ “ഹാറവ്നിരമ്മാണാ. 
കക. ക. കു. കം കം.ക.ക.. കം... കം കം കം കം... ക... ചം കം കം കം. 

ക കം ട്ട ടട ടകക കക. ക. കം 

സിലോണിലെ എക്കലണ്ബാരമ്സിനന്െറ ഒരു ദരശനം. 

പി തതകത്മകകകകകകകകതകകെകകകെകകകകകകകക് 

ലം 

1 



“ത്തെയാണ് . ഇന്നു തിരുവിതാംക്രറില് കാണുന്ന പല 
പരിഷ്ഠ്യാരങ്ങളുടേയും മൂലകേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭര 
ണകശലതയില് ആണല്ലൊ ലയിച്ചിരിക്കുന്നതുള്. അതു 
കൊണ്ടു പരുക്കേററ കാലുമായി - ടിപ്പസുല്ത്താന് തിരുവി 
താംക്രറില്നിന്നു ഓടി രക്ഷപെട്ടതിനുശേഷം കേശവദാസ 
നെറ ചരിത്രത്തെ ആസ്സദമാക്കി നിമ്മിക്കുന്ന കഥ യുദ്ധപ 

രമായിരിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ല. അവശ്യമായി ആ 
കാവ്യ്യം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണവൈദശ്ധ്യത്തെ പരാമശി 
ച്ചുളളതായിരിക്കണം. കാവ്യ്യാംബരംകൊണ്ടു ആവരണം 
ചെയ്യപ്പെടുവാ൯ പ്രത്യക്ഷത്തില് അസാദ്ധ്യമായ ആ 
കാലത്തേ ഏതുവിധത്തിലാണു ഗ്രന്ഥകാരന് ഉപയോഗ 
യോഗ്യൃമാക്കുന്നതിനുദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നു ആക്കം ബലമായ 
സംശയം ഉണ്ടാകാം. ഇടയ്ക് ഒന്നുതുടങ്ങി അഞ്ചാറദ്ധ്യായം 
വരെ എഴുതി ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന 
ിഷ്ഠദംഷ് ട്രം"? എന്ന ആഖ്യായികാഭാഗം ഈ മുന്നാംഭാഗ 
മായി വികസിഷദമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നു 
ന്നത്. ആലപ്പ്ഴക്കാടുകറം വെട്ടിത്തെളിച്ചു സി൯ഡ്.. 
ബോംബേമുൃതലായ സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നും കച്ചവടക്കാരെ 
വരുത്തി നാട്ടില് ധനസംവദ്ധകമായ വാണിജ്യം വളത്ത്തുന്ന 
തിലായിരുന്നല്ലെ: രാജ്യാഭിമാനിയായ ആ മന്ത്രീശ്വര൯ 
അധികമായി യത്രിച്ചതുളു്. ദിഷ്ടദംഷ്ട്രംകഥയും ആ 
കാലത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് . കേശവദാസനെറ ഭരണകാ 
ത്തില് വിദേശത്തില്നിന്നു വരുന്ന ഒരു വണിഗ്വരന്െറ 
ജീവിതത്തെ സ്ററര്ശിച്ച നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ആ കഥ 
യില് പ്രാധാന്യംവഹിക്കുവാന് മുതിന്രവന്നിരുന്നതു്. എ 
ന്നാല് മാത്താണ്ഡവമ്മയില് കഴിഞ്ഞുപോയ തമ്പിമാരുടെ 
സംബന്ധികളായ ചില വനിതാരത്നങ്ങംക്രടി ഇതില് 
പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. ആ കഥയിലെ ഓരോ അദ്ധ്യാ 

യവും അപ്പുഴപ്പ്യോഠം എഴുതി അച്ചുക്രടത്തില് കൊടുക്കു 
“മ്പോം ഗ്രന്ഥകാരന് പറയാവുണ്ടായിരുന്ന അനന്തരകഥാ 
സുചനകളില്നിന്ന് എനിക്കിത്രയും മനസ്സിലാക്കവാ൯ 
കഴിഞ്ഞു. കേശവദാസന്െറ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരില് ഒരാ 
മായിരുന്ന അനന്തകൃഷ്ണ൯തമ്പിയുടെ വിടത്വംനിമിത്തം 
“ഘോരമായ ഒരു അസ്വാഭാവികബന്ധം രണ്ടുപേക്കതമ്മില് 
സംഭവിക്കുവാന് തുടങ്ങുമ്പോഠം അത്രേ ആ അപൂ്ണ്ണകൂൃതി 
നിന്നുപോയതു . 

ധമ്മരാജാനിമ്മിതിക്കശേഷം ഉദ്യോഗബന്ധനം അദ്ദേ 
ഫത്തെ വലുതായ പാരതന്ത്രൃത്തില്പ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രാര 
ബ്ലങ്ങ-ഠം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അവ ഉദ്യോഗജീ വിതത്തി 
ലുള്ളതുപോലെ അത്ര കക്കശങ്ങളുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 
വളരെക്കാലം മുമ്പുമുതല് ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നും, 
വാദ്ധാകൃയത്തോടുക്രടി കഠിനതരമായിത്തീന്നതെന്നും, അദ്ദേ 
ഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഉദരരോഗം സകലകായ്യങ്ങംക്കും 
വിഘാതമായി വത്തിച്ച, വിശ്രമകാലത്തില് തുടങ്ങിയ 
കൃഷിജോലിക്കിടയില് സാഹിത്യരസാസ്വാദനത്തില് ഗ്രന്ഥ 
കാരന്െറ അഭിനന്ദനസമ്മതികഠം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സഹ 
ധമ്മചാരിണിയുമായിക്കദിച്ച ഉല്ലാസകരക്കളായ വിഹാര 
ങളില്നിന്നാണു പ്രേമാമൃതം?” ഉല്ഭ്ൂതമായതുര്. ധമ്മ 
രാജാവില് വാശത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ചരിതൂപരമായ ആഖ്യാ 
യികകളുടെ പരിപൃരണത്തിനുദ്യമിക്കാതെ സാമുദായികമായ 
ഒരു കഥയെഴുത്തിലേക്ക തിരിഞ്ഞതിനുള്ള കാരണം 
എന്തെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രേമാമൃതത്തിന്െറ മുഖവുരയില് 
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

4ബ്രേമാമൃുതം?? ഗ്രന്ഥകാരന്െറ അവസാനുകാലത്തി 
ലെ ഒരു കൃതിയായാണു വെളിയില് കാണുന്നതെയ്മിലും ഭാവ 
നാശക്തിയില് അതിനു വളരെക്കാലം മുന്പുതന്നെ സ്ഥാനം 
ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രേമാമൃതത്തില് സകല സല്ശുണസനുള്സ്റ്റ 
യായി പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്ന അമ്ധിണിക്കുട്ടിയെ പരമമദുര്വ്ൃത്ത 
യായ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയാക്കി ഇര കഥ ഇരുപത്തഞ്ചു 
വഷങ്ങക്കു മുമ്പില് എഴുതിത്തിക്കകയും, ഗ്രന്ഥകത്താവി 
നെറ പ്രിയമിത്രമായിരുന്ന തിരുധിതാംക്രര ഗവമ്മമെന്വു 
ചീഫ് സെക്രട്ടറി താണുപിള്ള അവര്കളെ കാണിച്ചതില് 
ലോകത്തിന്െറ അന്ധകാരവശം ചിത്രീകരിക്കുന്നതില് 
രാക്ഷസബ്ുഭ്ധിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനെനെന്ന് അദ്ദേഹം 
ഗ്രന്ഥകാരനെ ഭത്സിച്ചിട്ടു് ആ കമ്യേഴുത്തുകടലാസുകഠം 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി. 

വലിച്ചു കീറുകയും ചെയ്യതുതാണ്ട്. തിരുവിതാംക്രറിലെ വി 
വിധസമുദായങ്ങഥം പ്രാപിച്ചിരുന്ന  സാന്മാശ്ലികന്ിലക 
ളെപ്പുററി ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉള്ളവനെന്നു പ്രഹസനങ്ങ 
ളാലും മറവം പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സീ. വി. രാമന് 
പിളള അവര്കഠം സമുദായസംബന്ധമായ ഈ ആഖ്യായിക. 
എഴുതുന്നതിനു തുടങ്ങിയപ്പോഠം പത്തുനാല്ലതുവഷം പുറ 
കോട്ടു കടക്കവാനുണ്ടായ കാരണം, സുഹൃത്തിന്െറ വിരോ 
ധഭാവത്തില് നഷ്ടമായിത്തീന്ന അന്നത്തേ ചിത്രീകരണ 
അ്ങറം മനസ്സില് നിന്നു മായാതെ കിടന്നതു മാത്രമാണെന്ന് 
അല്പം ആലോചിച്ചാല് അറിയാവുന്നതാണ്. മേരി കാര്ളി 
യുടെ £വെണ്സററാ?? ബഹിഷ് പ്രവാഹം ചെയ്യുവാന് 
തയ്യാറായിനിന്ന ചിന്താഗതിയുടെ പ്രകാശനത്തിന് ഒരു ഥി 
സ്ത്രാരപ്രേരണയ്യുച്ച പയ്യാഫ്മാവുക്യേ ചെയ്തുമ്ള വെന്നും, 
വെന്സററാ വായിച്ചില്ലായിരുന്നുവെയ്കിലും ഈ കൃതി യഥാ 
കാലം പുറത്തു വരുമായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഈഹിക്കാവു 
ന്നതാണല്ലോ. ഗ്രന്ഥകാരന്െറ യെരവ്വനാരംഭത്തില്_അ 
തായതു വിദ്യജ്ജിഹ്വനു കഥയിലുള്ള സ്ഥാനം അംഗീകരി 
ക്കുന്നതിന്" അദ്ദേഫം ശക്തനായ കാലത്തില് നടന്നിട്ടുള്ള 
ഒരു കഥയാണ് പ്രേമാമൃതം. . 

എന്നാല് ഗ്രന്ഥനിമ്മാണരഫഹസ്യങ്ങഠം കറ്റേക്കുടെ 
പ്രറയുകയാണെങ്കില് ഒരു സാമുദായികാഖ്യായിക എഴുതുന്ന 
തിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉദ്യമം ആണു പ്രേമാമൃതം എന്നുംക്രടി 
പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, - താണുപിള്ള അവര്കളുടെ 
അസംതൃഹ്ലിയില് ദഹിച്ചുപോയ ആദ്യകഥയ്യുച്ഛശേഷം ധമ്മ 
രാജാനിര്മ്മാണം കഴിഞ്ഞു മറെറാരു സാമുദായികകഥ എഴു 
തുന്നതിനൊരുവ്വെട്ടു. ഒരു മന്ത്രീശ്വരനും, ഒരു ഉപമന്ത്രി 
യും, ചില ആതിഥേയികളും മദ്യപാനലഹരിയില് ജനന 
.കാലവേഷധാരികളായി ഗിരിതടങ്ങംക്കടുത്തുള്ള ഒരു സല്ലാ 
രശാലയില് വേശ്യാംഗനകളാല് പരിചരിക്കപ്പെട്ട് ശയനം 
ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു അതിന്െറ വിഷ്കംഭം. എ 
ന്നാല് ഈ കഥയുടെ പ്രസിദഥീകരണം പരിത്ഭസ്ഥിതി 
കറം അനാശാസ്യമായ പ്രക്ഷോഭണം ചേക്കമെന്നുദ്ദേ 
ശിച്ചു ആ അപൂണ്ണുക്ൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. 

പ്രേമാമൃതത്തേപ്പുററി പറയുന്നതിനു മുമ്പിലായിരിക്ക 
ണമെകമ്മിലും, കാലഗണനയില് അതിനു പിന്പു പറയേ 
ണ്ടുന്നതും, സാമാന്യമായി പ്രഹസനവര്ഗ്ഗത്തില് ചേത്തു 
വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിരുന്നാലും പരമാര്ത്ഥത്തില് 
സമുദായപരമായ ഒരു നിരൂപണമെന്ന മട്ടില് ആഖ്യായി 
കാപംക്തിയില് നില്ക്കുന്നതുമായ €“കറപ്പില്ലാക്കളരി?യെ 
പ്രറഠിയും രണ്ടു വാക്ക പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉന്നതസ്ഥാ 
നങ്ങളില് നിന്നു പ്രക്ലൂന്നമായുണ്ടായ പ്രോത്സാഹനത്തിനു 
വശംവദമായി അനുവത്തിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു ശംകിക്കപ്പെട്ട 
ഒരു നവ്യപ്രസ്ഥാനം ഗ്രന്ഥകാരന്െറ ആരാധനാസല്ഗു 
ണസ്ഠ്വസ്വവുമായ മഹിളാമാഹാത്മൃയത്തെ വികലമാക്കുന്ന 
തിരു പയ്യാഘുമാകമെന്നുമള ഭീതിയാല് ഉല്ഭൂമായ താപ 
കോപാദികളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ആ ചിത്രം. വിടകേ ” 
സരികളായ ശ്രീപത്മനാഭ൯തമ്പിയുടേയും രാമനാമഠത്തില് 
പിള്ളയുടേയും സംകേതങ്ങളിലും സാന്നിദധൃത്തിലും രാത്രികാ 
ലങ്ങളില് വിശിഷ്ട വസ്ര്രാലംകൃതയായി തനിയേ പ്രവേശി 
ക്മന്നതിനു തക്ക സ്വദാവദാര്ഡ്യമുള്ള സുഭദ്ര അന്നുതന്നെ 
പ്രപഞ്ചത്തിരയ്യുകചള്ളില് മറഞ്ഞുപോയി എന്നും ആധുനിക 
സമുദായസ്ഥിതികഠം അത്ര കാഠിന്യമുള്ള ചാരുശീലത്തി 
നെറ ജനന്പോഷണങ്ങംക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും ഉമൂള 
ധാരണയായിരിക്കുമോ, ഒരു പക്ഷേ അനാസ്സരദമായുള്ള ഈ 
ഭീതിയിലേക്ക് ഈ മതിമാനെ നയിച്ചതെന്നു സംശയിക്കേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആ ന്വ്യപ്രസ്ഥാനത്തോട്ട 
തനിക്കുള്ള സുവ്യക്തവും ശക്തിമത്തുമായ പ്രതിഷേധത്തെ 
രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കറപ്പ്ില്ലാക്കളരികൊണ്ടു്" അദ്ദേ 
വം ചെയ്തതെന്നു മാത്രം പറയാം. 

കറുപ്പില്ലാക്കളരി ഏകമുഖമായും പ്രേമാമൃതം കറ്റേക്കു 
ടെ വ്യാഹ്ലിയിലും അതതു കാലത്തെ സമുദായസ്ഥിതി 

കഠം ചിത്രീകരിക്മന്നുണ്ടു് . പ്രേമാമൃതത്തിന്െറ കാലം തെ 
ററിദ്ധാരിച്ചു് അന്നത്തെ സ്ഥിതികളേപ്പുററി അറിവില്ലാത്ത 
ചിലര് ചില നിരൂപണങ്ങഠം എഴുത് ന എന്നാല്. 
ഒരു സമുദായത്തിന്െറ ആധുനികസ്ഥിരീയിലേക്കുള്ള വള 
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മലയാളരജ്യേം വിശേഷാല്പ്രതിം 

ച്യയില് അപ്രകാരം ഒരു പരിവത്തനഫട്ടം സ്വംഭാവികമാ 
ണെന്നും, മണികണ്ണനെപ്പ്യോലുള്ള സകല റ ഗുണസനണ്ണ 
രുടെ കുത്സിതവൃത്തികഠംക്കു, പൊതുജനാഭിപ്രായം ഇന്ന 
ത്തെപ്പ്യോലെ ശക്തി നേടാത്തതായ ആആ പരിഷ്ട്യാരപ്രാതഃ 
കാലങ്ങളില്, ക്രടടതല് സൌകയ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ധരി 
ക്കേണ്ടതാണ് . എന്നിരുന്നാലും മണികണ്ഠന്, വിദ്യയൂജ്ജി 
ഹ്വ൯, പുരോചനന്പിള്ള എന്നിങ്ങനെ ഒരു സമുദായ 
ത്തോടും ബന്ധമില്ലാത്തതും, പ്രസ്തുതമായ നായ൪സമുദായ 
ത്തിനു ചേരാത്തതുമായ നാമധേയങ്ങറം കഥാപാത്രങ്ങറംക്കു 
നല്കിയത്ത്' അത്ര നുന്നായില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണെനി 
ക്മമുളൂത്ത് . 

സാമുദായികാഖ്യായികകളേപ്പുററി നമുക്കുള്ള ധാരണയും, 
നുസരിച്ചു പ്രേമാമൃതം നിപ്ലൂന്നതായിപ്പുറയുവാന് തരമില്ല. 
അഥവാ മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളെ 
പരാമര്ശിച്ചു പില്ക്കാലത്തില് ഛഎഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ 
കഥ സാധാരണ ധരിക്കപ്പെട്ട വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 
സാമുദായിക ചിത്രീകരണവും അല്ലല്ലോ. രാഷ്ക്ുത്തിന്െറ 
ചരിത്രത്തിനു പകരം സമുദായത്തിന്െറ അത്ര പ്രാചീനമ 
ല്ലാത്തതും, എന്നാല് ആധുനികകാലത്തോടു ബന്ധമില്ലാ 
ത്തതുമായ ഒരു ചരിത്രപ്രകാശനമാണു പ്രേമാമൃതം സാധി 
ക്മന്നതുക് . അതുകൊണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരന് അതിനു നല്കിയി 
ടടള്ള മുഖപത്രത്തെ മറന്നും അതിനെ ചരിത്രസംബന്ധമായ 
ഒരു ആഖ്യായികയായി പരിഗണിക്കുന്നതില് അനാചിത്യം 
ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നതു് . 

അനന്തരകൃതിയായ രാമരാജാബഹുദൂരിനെപ്പുററി ചി 
ന്തിക്കുമ്പോഠം ആദ്യമായി നമുക്ക മനസ്സില് പതിയുന്നത് 
പാലിയം, പറയത്ത്ത് , കുളപ്പാറ എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പ്യോഠം 
കാണുന്ന വിശ്രുത നായര്ഗ്ൃഹങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മുടെ 
ഗ്രന്ഥകാരനും തിരുവിതാംക്രഠില് കുറേ പ്രദകടുംബങ്ങം 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതാണ് . ചെയ്പകശ്ശശേരി മാ 
ങ്കോയിക്കല്ം ചിലമ്പിനേത്തുു്, നന്തിയത്തു് എന്നീ വീടുക 
ളൂടെ പേരുകഠം മുന്പറഞ്ഞ യഥാത്ഥഭവനനാമങ്ങളേ 
ക്കാഠം ക്രടുതല് പരിചയത്തില് നമുക്കു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞി' 
രിക്കുന്നു. വഴിയില്വച്ചു വല്ലവരേയും കണ്ട് എവിടുത്തേ 
താണെന്നു ചോദിച്ചാല് €“ചിലമ്പിനേതുത ചന്ത്രഓാരന്െറ 
അനന്തിരവന് എന്നോ, 4നന്തിയത്തു കേശവനുണ്ണ്്ിത്താ 
ന്െറ മക൯്? എന്നോ പറഞ്ഞേച്ചാല് അറിയുന്ന ഒരു ഭാ 
വം മുഖത്തു നാം സ്പുരിപ്പിച്ചുപോകും. ഈ അവസര 
ഞ്തില് ഒരു ചെറിയ വിനോദംക്രടി പറയാം. സീ. വി.രാ 
മ൯പിള്ള അവര്കളുടെ ഷഷ്മിപൃത്തി സംബന്ധിച്ചു ക്ഷണി 
ക്കേണ്ടുന്നവരുടെ പട്ടികകഠം എഴുതി അവിടുത്തെ എഴുത്തു 
കാരില് ഒരുവനെ ഏല്ലിച്ചിരുന്നു. അയാഠം കവവകളില് 

മേല്വിലാസം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേ ഞാ൯ 4ഏ! നിങ്ങറം 
കുറുങ്ങോട്ട കൂഷ്ണുക്കുറിപ്പിനെഴുതിയോ? അയാഠം അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ ഒരു പഴയ സ്ത്റേഹിതനാണ്ട്? എന്നു പറഞ്ഞു. രാമ 
രാജാബഹുദൂ൪ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ആയിരുന്നതി 
നാല് കുവ്മോട്ടു കൃഷ്ണുക്കുവപ്പെന്ന കഥാപാത്രത്തിന്െറ 
പേര് പലപ്പോഴും പലരും ആ ഗൃഹത്തില് ഉച്ചരിഷ്ഷന്നേ 
തുകേട്ടു ക്ണ്ണപരിചയം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരന് ആ 
പേര് യജമാനനു വിട്ടുപോയതായി വിചാരിച്ചു “കൊട്ടാര 
ക്കര കവങ്ങോട്ട കൃഷ്ണക്കുവപ്പുവര്കഠം"? എന്ന് ഒരു കവറില് 
മേല്വിലാസം എഴുതി. ഞാന് വിവരം ഗ്രന്ഥകാരനെ 
അറിയിച്ചു ഞങ്ങഥം എല്ലാംകൂടി കുറേ ചിരിച്ചു. മാത്താ 
ണ്ഡവമ്മ മുതല് വളത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഈ ഗൃഹങ്ങളും 
അയിടത്തെ അംഗങ്ങളും ഇന്നിയും എത്ര ആഖ്യായികകുഠം 
കം വിഷയങ്ങറം നഠംകുന്നതിനു പയ്യാഘങ്ങളാണ്ട് . 

മാത്താണ്ഡവമ്മയില്നിന്ന് അനന്തപത്മനാഭനേ 
യും, മാംകോയിക്കല് :അഅമ്മാവനന്െറ ചേഷക്കാറനോയു, 
പാവക്കട്ടിയേയും ധമ്മരാജാവിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ 
ചന്ത്രക്കാരനേയും മീനാക്ഷിയേയും കേശവന്കുഞ്ഞിനേയും 
മാമാ വെക്കിടനേയും ധമ്മരാജാവില്ന്ദിന്നു രാമരാജാബഹുദൂ 
രിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് . ഇനിയും ഒരു സെരകയ്യും 
കിട്ടിയാല് നമുക്കും ഒരു ചെവരാമരാജാ  എഴുതാമെന്നു തോ 
ന്നിപ്പ്യോകുന്നു. കയ്യഴുത്തുകാപ്പി അനുസരിച്ചു പടത്തല 
വനും, പവതിക്കൊച്ചിയും രാമരാജാബഹുദ്ദൂരില് ഉണ്ടായിരു 

ന്നെങ്കിലം പിന്നീട്ട് അവരെ ഒഴിച്ചു കളയുകയാണു ചെയ്തു 
തര്. അതുപോലെതന്നെ കഞ്ചൈക്കട്ടിപ്പിള്ള കായ്യയക്കാരു 
ടെ ശിഷ്യനായി വേലത്തമ്പിയേയും ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചി 
രുന്നു. എന്നാല് അനന്തരകാലത്തില് അതിതീഷ്ണുദാസ്മുര. 
നായി ഉദയംചെയ്തു ആ മഹാധീമാനേ രാജാകേശവദാസ 
നെറ പ്രകാശപ്പെരുമയില് നിഷ് പ്രദനാക്കണ്ടാ എന്നു ചി 
ന്തിച്ചായിരിക്കണം വേലുത്തമ്പിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞതു് . 

രാമരാജാബഹുദൂര് എഴുതുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഉപ 
ന്യാസകത്താവിന് ഗ്രന്ഥകാരനുമായിപ്പുരിചയം സിദ്ധി 
ച്ചത് . ആ ഗ്രന്ഥം രണ്ടു ഭാഗവും ആദ്യന്തം എഴുതിയതും 
മററാരുമായിരുന്നില്ല. പ്രായേണ വക്രഗതിയിലുള്ള കഥാ 
ഘടനകളോടുക്രടി അനവധി കഥാപാത്രങ്ങം രംഗപ്ര. 
വേശം ചെയ്യുകയും, ഉത്തരക്ഷണത്തില് അത്ഥഗദങ്ങളായ 
വാക്കുകളോടും ഗ്രഡ്ഥചേതോവികാരങ്ങളോടുംക്രടി എങ്ങോ 
ട്ടന്നില്ലാതെ മറയുകയും ചെയ്യന്ന സീ. വി._ഗ്രന്ഥങ്അളില്,, 
ആദ്യഅദ്ധ്യായത്തില് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിന്േറയോ 
വാചകത്തിനേറയോ ഭാവത്തിനേറയോ അത്വഥവ്യാഫ്ി മന. 
സ്സിലാക്കുന്നതിനു” ഒടുവിലത്തെ അദധ്യായംവരെ കാത്തിരി 
ക്കണമെന്നുള്ളതു അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലൊ. ഇങ്ങിനെയി 
രിക്കെ ഗ്രന്ഥം ആദ്യന്തം ഒരുപ്രാവശ്മും എഴുതിത്തീ 
ന്നിട്ട് പോരാതുള്ളതും നികത്താനുള്ളതും വിടുവാനുള്ളതും 
ശരിയാക്കിയെങ്കില് അല്ലാതെ അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാ൯ 
പാടുമൂതല്ലെന്നും, അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ആണ് അതിനു 
മുന്പുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചെയ്തവന്നിരുന്നതെന്നും 
ആയിരുന്നു എന്െറ ധാരണ. എന്നാല് രാമരാജഠ്ബഹു 
മൂ൪ അച്ചുക്രുടക്കാരുടെ തിടുക്കം അനുസരിച്ചു” അന്നന്നു 
തീരുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളും അദ്ധ്യായാംശങ്ങളും പ്രസ്സിലേയ്മ 
കൊടുത്തു് അവിടെ നാലായിരം പ്രതി അച്ചടിച്ചതീരുന്നതു. 
കണ്ട് , കഥാതന്തു എങ്ങിനെ ഒടുവില്ക്കൊണ്ടുച്ചേക്കമെന്നു. 
ഞാന് ഉല്ക്കണ്ണാഭാരത്തോടേ ഒരിക്കല് ചോദിച്ചുപോയി. 
അതിനു മവപടി:__:രാജാ കേശവദാസനെറ ജീവചരിത്രം. 
മൂന്നായിപ്പുതിട്ട് മൂന്നു പുസ്തകങ്ങം എഴുതണമെന്നു നിശ്ച. 
യിച്ചുപ്പ്യോഠംത്തന്നെ ധമ്മരാജാ ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ 
ശിവരാത്രി മുതല് കേശവദാസന് വിഷാശനംമൂലം അ. 
ടഞ്ഞ ചരമംവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങഠം കഥ ഒരേ നിരപ്പില് 
ഞാന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ച, കടലാസ്സില് ആക്കേണ്ട. 
തായ ജോലിമാത്രമേ എനിക്കിപ്പോഠം ഉള്ള." . -എന്നായി 
രുന്നു. വിഭാവനാശക്തിയുടെ അഭൌമപ്രകൃതം ഉദാഹരി 
ക്കുന്നതിന് ഇതില്ക്രടുതല് ഒരു സാക്ഷ്യം വേണമെന്നു. 
വിചാരിക്കുന്നില്ല. 

മാത്താണ്ഡവമ്മയും ധമ്മരാജാവും ത്നഅുവനന്തപൃര. 
ത്തേയും ദക്ഷിണതിരുവിതാംക്രറിനേയും സംബന്ധിക്കുന്ന. 
കഥകഠംമാത്രമാണ് . ഫൈദരാലിഖാന്െറ ആ.ജ്ഞാകര 
നായ ഫരിപഞ്ചാനനയോഗീശ്വരന് ധമ്മരാജാവില് പ്രത്യ, 
ക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെമകിലും അദ്ദേഹത്തിന്െറ വ്യാപാരമണ്ഡലം 
തിരുവനന്തപുരവും കഴക്രുട്ടവും വേമ്പന്തൃര മുതലായ: 
ദക്ഷിണതിരുവിതാംക്ര൪ ഭാഗങ്ങളും മാത്രമാണ് . മാത്താ. 
ണ്ഡവമ്മയ്മുക്് തീച്ചയായും വേറെ എങ്ങും വ്യാപിക്കേണ്ട 
തായ ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് പാള മൈസൂര്, 
മലബാര്, കൊച്ചി, തിരുവിതാംക്രര് എ രാജ്യങ്ങളെ 
ആകമാനം സ്ത്റ൪ശിക്കുന്നു. ആദ്യഅഭദപധ്യായത്തിലെ സിര 
ഫസ്ത്റിനം സത്രംതന്നെ മൈസൂര് സാമ്രാജ്യത്തിനന്െറ അതി 
ത്തികളോട്ട് അടുത്താണ് . തെക്കോട്ടു നീങ്ങുന്ന ടിപ്പുവിനെ. 
ഡസമരസന്നാഫങ്ങം പെരുമ്പടപ്പും കഴിടത്ത്ു് ആലുവാ: 
എത്തുന്നതുവരേയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് കഥകറം നടക്കുന്നുണ്ട് .. 
പെരിഞ്ചക്കോടനന്െറ ആവാസകേന്ദ്രം ദക്ഷിണതിരുവിതാം 
്രറില് മുളമൂട്ടിനടുത്താണ് . കുഞ്ചൈക്കട്ടിപ്പിള്ള സഫ്യപ 
വൃതനിരകളെ താങ്ങി ഭൂമിയേക്കാഠം നാകലോകത്തോടു. 
ബന്ധമുള്ള ദിവ്യശിഖരങ്ങളില് എത്തുന്നു. കേശവദാസ൯ 
പടിഞ്ഞാറന് കടല്വഴി സൈന്യങ്ങളെ അയയ്യുചചന്നു. 
ഇത്രയും മഫാവിസ് തൃതിയില് നടക്കന്നതായ ഈ സമര. 
ചരിതം ഒരു വൃദ്ധ൯ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുള്ള 
തന്െറ ഗൃഹത്തില്വച്ചു് , യാതൊരു രേഖകളും പരിശോ. 
ധിക്കാതെ, ചെറ്പ്പുകാലത്തില് കണ്ട ദേശങ്ങളെപ്പുററി 
യുള്ള മാമ്മമാത്രം ആധാരമാക്കി നിമ്മിക്കുക എന്നതു് 



അത്ഭൂുതാവഹംതന്നെയാണു് . അതുപോലെതന്നെ രാമ 
രാജാവില് വിവിധദേശക്കാരേയും സ്വഭാവക്കാരേയും ജാതി 

ക്കാരേയും കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബബ് 
ളേശ്വരന്൯, ടിപ്പസല്ത്താന്, ' മാധവിഅമ്മ, കൊടന്തതൂ 
ശാ൯, കുഞ്ചൈകടെട്ടിപ്പിള്ള, കുറങ്ോോട്ട കൃഷ്ണക്കുറപ്പ, ത്രിവി 
ക്രമ൯, കേശവപിമ്ള., കല്പറയ്യയല്പിള്ള, പെരിഞ്ചക്കോ 
ട൯ എന്നിങ്ങനെ മൈസുര്മുതല് പത്മനാഭപുരംവരെ 
യുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്പാംനിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ തിര 
ഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട് മറെറങ്ങും 
ഇല്ലാത്ത തരത്തില്, സ്താത്തവിചാരണയില്ത്തള്ളപ്പെട്ട 
ലക്ഷ്മിഅമ്മയേയും, വിവിധവേഷധാരിയായ മാധവനായി 
ക്കനേയും, നാഗന്തളി യണ൯നന്ൃതിരിയേയും എന്നി 
ങ്ങനെ വിശിഷ്ടകഥാപാത്രങ്ങളെ സംഫടിപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് . 
എല്ലാംകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഒടു വലത്തെ കൃതിയായ 
രാമരാജാബഹുദൂര് ഏററവും  വ്യാഷ്ജിക്രടിയതും, വിഭാവ 
നാശക്തിയുടെ നിസ്സരീമതയേയും കഥാപാത്രനി൪ര്മ്മാണ 
ത്തിലുള്ള പരമവൈദശ്ധ്യത്തേയും അഭൂതപൃവമായി പ്രത്യ 
ക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ ഒരു മഹാകാവ്യം ആണെന്നും, 

ഫരിപഞ്ചാനനയോഗീശ്വരന്െറ സാനിദ്ധ്യത്താല് കാവ്യ 
പ്രൌഡി ക്രടിനില്ലുന്നതെന്ന്' അഭിപ്പായപ്പെടുന്ന ധര്മ്മ 
രാജായേയും സുപരിചിതപാത്രങ്ങളുടെ സാധാരണ വൃത്തി 
കളാല് കാവ്യരസികത്വം തികഞ്ഞുകാണുന്നതെന്ന് പറയ 
പ്പെടുന്ന മാത്താണ്ഡവര്മ്മയേയുംകാഠം* ഇതിനു പലതര 
ത്തിലും മാഹാത്മ്യം ഏവന്നു എന്നുമാണ്” എന്െറ വിനീത 
മായ അഭിപ്രായം. : 

രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രാമരാജാ 
ബഹുദ്ദൂരിനു ശേഷം പറയത്തക്ക യാതൊരു സാഹിത്യരച 
നായിലും ഏപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ്് അദ്ദേഹത്തെ “വിധി 
അങ്ങോട്ടു നയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഞാന് മുന്പു സുചി 
പ്പിച്ച 4ഭിഷ്കദംഷ്കൂം? എന്ന കഥയും എന്െറ നിര്ബ്ബന്ധ 
ത്താല് എഴുതിത്തുടങ്ങിയ “പ്രേമാരിഷ്ഠം?? എന്ന സ്വജീ 
വിതകഥനവും പിന്നീടു രചിച്ചിട്ടുളളതാണ്ട് . വ രണ്ടും 
കേവലം തനപൂട്്സ്ഥിതിയില് ശ്േശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് 
ഇവിടെ വിസ്കരിക്കുകതന്നെയാണു നല്ലത് . 

ഇന്. അദ്ദേഹം നോവലെഴുതുന്ന മട്ടു' എങ്ങിനെയാ 
ണെന്നുക്രടിക്കറിക്കുക രസാവഹമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസി 
ക്കുന്നു. മാത്താണ്ഡവര്മ്മ മുഴുവ൯ തന്നത്താ൯തന്നെ 
യാണ് എഴുതിയതു് . ധര൪മ്മരാജാനിര്മ്മാണകാലത്ത് ആ 
വിധത്തിലുള്ള ദേഹായാസത്തിനു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു 
തിനാല് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എഴുതിക്കുവാ൯തുടങ്ങി. പ്രേമാ 
മൃതവും രാമരാജായും എല്ലാം ഇഈവിധത്തിലാണു്' എഴുതി 
ത്തിന്നതു . സന്തതസഖാവായ വെഠററിലച്ചെല്പം അടുത്തു 
വച്ച്, വായില് നിറച്ചു മുവക്കാനും ആയി. ഇടയ്ക്കിടെ മേല് 
മീശ തടകി ഒതുക്കി ചക്രവാളരേഖയില് ദൂഷ്ഠി പതിപ്പിച്ച് 

മുഖത്തു നോക്കാതെ, പറഞ്ഞുതരുന്ന കഠിനവാചകങ്ങളെ 
യാണ് മറവള്ളവര് എന്തെന്നു വീണ്ടുചോദിക്കാതെ എഴു 
തിക്കൊള്ളേണ്ടതുു് . മനോമുകുരത്തില് നിഴലിച്ചുകാണുന്ന 
ആശയങ്ങളേയും ചിത്രങ്ങളേയും നോക്കി, ഇതരകായ്യങ്ങ 
ളാല് ഉപ്ദ്രവിക്കപ്പെടാതെ, പറഞ്ഞുതരുന്ന വാചകങ്ങറം 
ക്കിടയില് വല്ല സംശയവുമങ്ങോട്ടു ചോദിച്ചുപോകുന്നെ 
തില് കള്ല്്റത്തിനു സുഖദമല്ലാതുള്ള ശകാരവാക്കുകളും, എഴു 
ത്തുകാരനോടുക്ളൂ ബന്ധം അനുസരിച്ചു് കരപ്രയോഗങ്ങളും 
ഉണ്ടാവുക നിശ്ചയമാണ്ട് . എന്നാല് ഒരു വലിയ കായ്യം 
ആശ്വാസത്തിനു വഴിതരുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരന് പറഞ്ഞു 
തരുന്ന വാചകങ്ങം ആവിധത്തില്ത്തന്നെ എഴുതണമെ 
ന്നില്ല. ഗ്രഹിക്കുവാന് വിഷമമായ വാക്കുകഠംക്ക് . എന്തെ 
യിലും എഴുതിവച്ചേച്ചാല് രണ്ടാമതു മുഴുവന് വായിച്ചുകേഠം 
പ്പിക്കുന്പോഠം വിശദമായി തിരത്തിപ്പറഞ്ഞുതരുന്നതില് 
വൈമുഖ്യമോ, ആ യത്തത്തെപ്പുററി കോപമോ സാധാരണ 
യില്ല. തന്െറ മനസ്സില് ഇരിക്കുന്നതു വല്ലവിധത്തിലും 
കടലാസ്സില് ആയെന്നുകണ്ടാല് കവിയും സാമാന്യലോക 
ത്തിലേക്കിറങ്ങി സാധാരണയുള്ള തിരുത്തലുകളില് കനി 
ഞ്ഞുകൊള്ളും. വല്ല വിനോദകഥാപാത്രങ്ങളും വരുന്നി 
ടത്തു് തന്നത്താന് ഒട്ടധികം ചിരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടാണ്് വാച 
കങ്ങം പറഞ്ഞുതരുന്നത് . കൊടന്തആശാനെപ്പോലുള്ള 

മലയേരാജ്യം വിശേഷംല്പ്രതി 

വിഡ്ഡ്രീകളുടെ സംഭാഷണം പറതഞ്ഞുതന്നിട്ടു' “ശവം അവ 
നെറനാക്കില് കുരുത്തക്കേടേ ഉദിക്കുകയുള്ള .?” എന്നു ചിരി 

കൊണ്ടു തന്നത്താന് പഠയുക പതിവാണ് . എന്നാല് 
കുഞ്ചൈക്കുട്ടിപ്പിള്ളയെപ്പയോലുള്ള ഗംഭീരകഥാപാത്രങ്ങം 
രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോ. ഗ്രന്ഥകാരന് ആ മഫാധീമാ 
ന്മാരെ ആദരിച്ചിട്ടെന്നപോലെ സ്വരം താക്സി ശാന്തമായും 
സുധ്യക്തമായും വാചകങ്ങം പഠഞ്ഞുതരുന്നതാഞ് . 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ കഥാപാത്രങ്ങഠം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹൃദ 
യത്തോട്ട് എത്ര അടുത്താണ് എപ്പോഴും വത്തിക്കുന്ന 
തെന്നറിയുന്നതിനു ഒരുദാഹരണം പറയാം. മരിക്കുന്നതിനു 
കുറേ മുന്പേ ബോധം അല്ലും അകുന്നുനിന്നതായ അവസര 
ത്തില് ഒരു കടലാസും പേനയും കൊണ്ടുവരുവിച്ച്' എഴു 
തിയതുു് “സുഭദ്രയും എന്െറ സാവിത്രിയും? എ റായിരുന്നു. 
അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഒട്ടവിലത്തെ കമയ്യേഴുത്തു് . 
ഗ്രന്ഥകാരനു ബാല്യകാലംമുതല് പരിചയമുള്ള വീടുകളാ 
യാണ് ചെമ്പകശ്ശേരി, നന്തിയത്തു മുതലായ സമല്പഭവന 
ങ്ങളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നതു് . 

പ്രയാസമേറിയ വ്ണ്ണനകളും സ്വഭാവചിത്രീകരണ 
ങ്ങളും വരുമ്പോറം ഇംഗ്ലീഷില്പ്പറഞ്ഞുതന്നിട്ടു് പിന്നീട്ട് 
ആകടലാസ്സ് അങ്ങു വാങ്ങി അതു മലയാളത്തില് തജ്ജിമ 
ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. കേശവദാസന്െറ ഭരണരീതി, 

രാജാവും മന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം, കുഞ്ചൈമടട്ടിപ്പിളളയുടെ 
രംഗപ്രവേശം മുതലായത് ഇങ്ങിനെയാണ് എഴുതിയിട്ടു 

ളത്ര്. നാലു മണിയോടുക്ൂടി എഴുത്തുകഠം നിവത്തി പി 
ന്നീടടു ചീട്ടുകളി, വെടിപറച്ചില് മുതലായ നര്മ്മവിഹാര 
ളില് സമയം കഴിക്കുന്നു. അതിനിടയില് വന്നെത്തുന്ന 
പ്രത്യക സ്റ്റേഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യാനുസാരം അന്നന്നു 
എഴുതുന്ന ഭാഗക്ങ0ം വായിച്ചുകേഠപ്പിക്കേണ്ടുന്നതായ ചുമ 
തലയും എഴുത്തുകാരനുണ്ടു്. ഇടയ്ല്ലെ,ങ്ങാനും ആട്ടക്കഥക 
ളില്നിന്നോ മറേറാ വല്ല പദൃശകലവും ഉദ്ധാരിക്കേണ്ട. 

തായി വന്നുക്രടുകയാണെങ്കില് തരുണീമണികളെക്രുടെ. 
ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന മധുരസ്വരത്തില് പ്രവഹിക്കുന്ന സംഗീത 
ത്തിന്െറ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യവും ലേഖന. 
കത്താവിനു ലഭിക്കുന്നതാണ് . 

സാധാരണ നവ്യസന്ദര്ശകന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് കവി 
യശഃപ്രാത്ഥികളായ പലരേയും കാണാം. ആരെഴുതിയ- 
ഏതു ഗ്രന്ഥവും വായിച്ചുകേഠംക്കുന്നതിനു' അദ്ദേഹം പര. 
മോത്സ,കനാണ്ട് . സാമാന്യമായി മാദൃശന്മാക്കപോലും: 
മുഷിവുതോന്നുന്ന കഥയില്ലാക്കഥകളും ക്ഷമയോടേ കേട്ട 
കൊള്ളും. പദ്യസാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും, 
പ്രാചീനകൃതികളോട്ട് ആധുനികകാവ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു 
അതിരുകടന്ന പക്ഷപാതബ്ുദ്ധി ഉണ്ടെന്നു പറയാതെ. 
നിവാഫമില്ല. ഇപ്പുഴത്തേക്കഥകളില്ക്കാണുന്നു ഒരു പരി 

ഷ്ട്രാരം അദ്ദേഹത്തിനു പരമവിരോധമായിരുന്നു. പരവു 
രുള്ള ഒരു യുവാവ് ഒരിക്കല് ഒരു കഥയുമായി അവിടെ. 
വന്ന് ആ കമയ്യ്യേഴുത്തുപ്രതി വായിച്ചു കേഷം്പിക്കുവാ൯ 
തുടങ്ങി. സാധാരണ കഥയെഴുത്തുകാരുടെ രീതി അനുസ 
രിച്ചു അതിലെ നായികാനായകന്മാർ വിവാഹംകഴിക്കുന്ന. 
തിനു മുമ്പില് പരസ്സരാലിംഗനചുംബനാദികളില് രസി 
ക്കുന്ന ഭാഗം വ്ത്്ിച്ചിരുന്നുതു വായിച്ചച്ചോഠം കോപാക്രാ 
ന്തനായ അദ്ദേഹം “എടേ നിന്െറ വീട്ടില് നിനക്ക് ഉട. 

റന്നവഠംമാര ഇല്ലേ? അവ൪ ഇഒദിനെ അവിവാഫി 

തകഠം ആയിരിക്കുമ്പോഠം അനുരാഗം എന്നുംപറഞ്ഞു' 
ഉമ്മവയ്യുച്ഛന്നതായാല് അതു നിനക്കു സഹിക്കുമോ??? എന്നു 
ചോദിച്ചു. സ്ത്രീയുടെ പരിപാവനത്വത്തെ ഇത്ര ഭകത്വ. 
യോടുക്രടിക്കരുതിപ്പോന്ന മറെറാരു സാഹിത്യകാരനെ നാം 
കാണുന്നതല്ല. 

ഈഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കൃതികളുടെ സാമാന്മയനി 
രൂപണത്തിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. രാജഭക്തി, രാജ്യ 
ഭിമാനം, കുലമഫത്വത്തേപ്പുറഠിയുള്ള ആദരം, പെരരുഷം, 
സ്വഭാവശ്ുദധിയേക്കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം, ആര്ദ്രത, ത്ത. 
ശ്രിതവാത്സല്യം, മിത്രധര്മ്മം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വീര 
ഗുണങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവയാണ്' ഗ്രന്ഥങ്ങറഥം എല്ലാം. 
വിടത്വം, ഏഷണി, അപ്പത്വം, അതിമോഹം, ക്രൂരത, 
അഹംകാരം മുതലായ ദുര്ഗ്ഗുണങ്ങളെ കണക്കഠവ് അപല. 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

പിക്കുന്നതില് അദ്ദേഹം മുന്നണിയില് നിപ്ലുന്നു. ബഹു 
വിധ കഥാപാത്രങ്ങറം സജീവങ്ങളായി നില്ല്യന്ന ഈ പം 
ക്തികളില് നിന്ന്, ഓരോന്നിനെ വേര്തിരിച്ചു സ്വഭാവനി 
ത്യം ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമോ അതിനു സെൌകയ്യമോ 
ഇവിടെ ഇല്ല. 

തിരുവിതാംക്ര൪ രാജകടുംബത്തെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായി 
നിറത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ചരിത്രകാവ്യങ്ങം എ 
ല്ലാം രചിച്ചിട്ടുളത്ര് . അലഷ്ണാണ്ഡരുടേയും ഷാര്ളിമനേറ 
യും മറവം സാമ്രാജ്യവിസ് തൃതികളും, സീസ്സററിനേറയും നെ 
പ്പോളിയനേറയും മറവം യുദ്ധപാടവങ്ങളും, പെരിഷ്ണിന്േറ 
യും ക്രോംവെല്ലിന്േറയും മറവം ഭരണരീതികളും ഉരുവിട്ടു 
പഠിച്ച് ആ മഹാകായ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചു നിരന്തരം വാദപ്രതി 
വാദം നടത്തുന്ന ആധുന്ദികവിദ്യാസമ്പന്നന്മാക്ക്' ആദ്യം 

ഇടവാ മുതലും പിന്നീടു പറവു൪ മുതലും കമ്പ്യാകുമാരിവരെ 
നീണ്ടു കിടക്കുന്നതും, സമഷ്ടിയായ രൂപവല്ക്കരണത്തിനു . 
മുമ്പില്ത്തന്നെ ഒരു വിദേശശക്തിയുടെ രക്ഷയില് അമന്ന 
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ തിരുവിതാംക്രറിനേയും അവിടുത്തെ 
ചെവകായ്ക്യങ്ങേയും കുറിച്ചു തോന്നുന്ന ഭാവം, രാജ്യാഭിമാനം 
രാജഭക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളെപ്പുററിയുള്ള വിശദബോധ 
ത്താല് ഉല്കൃഷ്ഠതരവും വിപുലതരവും ആക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെ 
ന്നിരുന്നാലും, ലോകചരിത്രത്തിലെ ഇതരസംഭവങ്ങളോട്ടം 
സ്ഥിതികളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോറം എത്ര 
നിസ്സാരമായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് 
സീ. വി. രാമന്പിള്ളയുടെ കാവ്യങ്ങള്ം ഈ ചെറിയ കായ 
അ്ങറംക്ഷക എത്ര വലിയ വ്യാഏിയും മാഹാത്മ്യവും ആണു 
നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്നു ഒന്നാലോചിക്കുക. ഭൂലോകത്തി 
ന്െറ ഏറിയ ഒരു ഭാഗത്തില് ഏകച്ഛുതരാധിപത്യം സ്ഥാ 
പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രവത്തികടുംബത്തിന്െറ ഐന്ദ്രപദ 
വിയേയും അതുപോലെതന്നെ അക്ഷൌഹിണീസഹസ്രങ്ങ 
ളെ ഒരുക്ക] നിവത്തി സമുദ്രതലങ്ങളും ഗിരിവരമുദ്ധാക്കളും 
ഉഷരമഫാവിസ് തൃതികളും തരണം ചെയ്തി അഭേദ്യമായ 
സമ്രാട്ട് ശക്തിയോടെതിരിടുന്നതിനു മഹാസന്നാഫങ്ങഥം 
കൂട്ടുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തിന്െറ ഭയാനകതയേയും ആണ് ഈ 
ചരിത്രമണ്ഡലത്തിലേക്കു സംകല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആഫ്രി 
ക്കാ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുന് അടക്കി ഭരിച്ചിട്ട തന്െറ അപ്രതി 
രോദ്ല്യമായ മഹാശക്തിയാല് പരിഷ്ത്രാരപ്രഭയില് തിള 
ങ്ങുന്ന യൂറോപ്പിനെ കബളീകരിക്കുവാ൯ വിദശ്ധസാഹസം 
ചെയ്യുന്ന ഒരു വനരാട്ടായിട്ടാണു, കഴക്രടട്ടത്തു ചിലമ്പിനേ 
ത്തു ചന്ത്രക്കാരന് നമ്മുടെ മുമ്പില് പ്രവേശിക്കുന്നതു. മതം 
എന്ന ലോകം വെല്ലം ശക്തിയേ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയായി 
ലും സ്ഥാപിച്ച്, ലോകാധീശ്വരന്മാക്ടം പരമദീതി ജനി 
പ്പിച്ച്, ജനകോടികളുടെ സുസ്ഥിരഭക്ത്യാദരങ്ങറംക്ക്' പാത്ര 
മായി ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്ം തരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാവിര 
മതാധിപനായാണു തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാ 
മിക്ഷേത്രത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തും ആയ്യുശാലയിലും 

രണ്ടു സന്ലാസിസങ്കേതങ്ങ0ം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ഫരിപഞ്ചാ 
നനസ്വാമിയെ നാം ഗണിച്ചുപോകുന്നതു് . നാലഞ്ചു ചതു 
രശ്രമൈഥിനുകത്തു മാത്രം, അതില് കുറ്റേക്കുടി വിസ്താരമുള്ള 
ഒരു ചെഠിയ നാടിന്െറ അപഹരഞണത്തിനായി ഒരു ഭാഗ 
ത്തും സംരക്ഷണത്തിനായി മറെറാരു ഭാഗത്തും കുറേ സാമാ 
ന്യൃജനങ്ങാം നടത്തുന്ന ഉപജാപങ്ങളും, രണവൈവിധൃ 
ങളും ഈ മഹാകവിയുടെ മനോധര്മ്മത്തില് നിന്നു വഴി 
യുമ്പോഠം എത്ര മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ വൈപുല്യവും 
മഫാധീമാന്മാരുടെ പ്രവത്തനുവിധങ്ങളുമായാണ് വായന 
ക്കാരുടെ കണ്ണുകളില് പെടുന്നത്! ഇതുതന്നെയാണു രാജ്യാ 
ഭിമാനത്തിനും രാജപാദദക്തിക്കും സ്വവംശമാഹാത്മ്യബോ 
ധത്തിനും, ഭൂതകാലമഹനീയതയെക്രറിച്ചുള്ള സാഹംകാര 
മായ പരിചിന്തനത്തിനും പരമപയ്യാപ്തുമായ സാഫിത്യര 
ചനാരിതി. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് ഈ കവീശ്വരനോടു 
നാം പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെന്നോദം കടപ്പെട്ടവരായിത്തീന്നി 
രിക്കുന്നതും. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ദുഷ്ടകഥഥാപാത്ര.ഭഠം കേവലം നാ 
ളികേരമോഷണക്കാരല്പ. ഒളിച്ചിരുന്നു കുന്തം ചാണ്ടുന്നതി 
നു മാത്രം കൊള്ളാവുന്നവരല്ല. കേവലം ഗ്രാമീണനും, 

അക്ഷരാഭ്യാസത്തോടു ബന്ധം കുറഞ്ഞവനും ആയ ചന്ത്ര 

ക്കുന്നു. 

ക്കാരന് പറയുന്നതു കേഠംക്കുക. മന്ത്രീശ്വരപദത്തിലേക്കും, 
വേണമെയ്കില് ആ സ്ഥാനലബ് ധിക്കായി രാജദ്രോഹ 
ത്തിനും മുതിന്ന പ്രവത്തിച്ചതായ തന്െറ മഹായത്തങ്ങറം 
ആഅത്മനാശത്തില് അവസാനിച്ചു എന്നു കണ്ടു, പാരിഷദ 
വര്ഗ്ഗത്താല് ത്ൃക്തനായി, മുന്നില് കാണുന്നു അന്ധകാര 
ത്തെ അദിസംബോധനം ചെയ്തിട്ട് അയാം ആക്രോശി 

എടാ! ഇരുളാ! വിഴുങ്ങ്'. വാ തുറന്ന് . ഈ മൊ 

യനെ. നീയല്ലാണ്ടു കാലമേതു് , ഖലിയേതു്? ഉശിരുട 
൯ കാലനും നീ തന്നടപടച്ച പൊരുളേ? നീയല്ലാണ്ടു 

പൂലവത്തത്' ആരെടാ നെടുനെല കൊള്ളണ പെരുമ്പൊ 
ലിമ. (അതായതു ലോകത്തില് ആദ്യവസാനം നിലനി 
ല്ലയന്ന മഹാശക്തി ഇരുട്ടപ്പാതെ വേറൊന്നുമല്ല എന്ന്' ഇനി 
മനുഷ്യജീവിതം ആദ്യന്തം അന്ധകാരത്തില്ത്തന്നെയാണു 
കഴിയുന്നതെന്നു പറയുകയാണ്.) നീയല്ലാണ്ടു പൂലവത്തു് 
ആരെടാ നെടടനെല കൊള്ള ണ പെരുമ്പൊലിമ? തായെന്നു 
ചൊല്ലിയവടെ കൊടലിതട്ടില് തോററി, മനുഷ്യവരെ പെ 
രട്ടിരുട്ടില് ഇരുട്ടവെടിയെ പെലന്ന്', തിരിമ്പാ പാംകഴിയി 
രുട്ടില് ഥൊലയണ, ഇക്കൊണംകെട്ട ഈരിരുളനു, കരിംക്ര 
രിരുളേ! നീയേനെടടഡ്വെതി? എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് ഇരുട്ടിലേക്കു 
ചാടി അന്തദ്ധാനം ചെയ്യുകയാണ്. 

രാജദ്രോഹം എന്ന മഹാപരാധഭാരവും വഹിച്ചു 
കഥാരംഗങ്ങളില് പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുന്ന ഹരിപഞ്ചാനനയോഗീ 

ശ്വര൯ സാമവാദിയായ അനുജനോടട ദൈവമഹത്വം 
എന്നൊന്നില്ലെന്നും, അകാരണമായി ശോകപരാജയങ്ങള്ം 
സംഭവിപ്പിക്കുന്ന ആ മൂത്തിയെ മാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പറ 
യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് :._ “ദൈവാധീനം! ഫറാം! ആ അന 
ത്ഥപദം എനെറ സ്വ്വസുത്രപുടങ്ങളേയും ഭേദിക്കുന്നു. 
അരേ! യതി, മാത്ര, വൃത്തം ഈ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അജ്ഞത 
കൊണ്ടു ദൂഷിതനായ പദ്യകാര൯ അഭിമാന്യനോ$ സൃഷ്ടി 
സ്ഥിതിയുടെ സംഹാരകനും ക്രടിയല്ലേ ദൈവം? ജീവകോ 
ടികളെ യഥേഷ്ഠം പീഡിപ്പിച്ച സംഹരിക്കുന്ന ആ മൂത്ത 
സ്വേച്ഛാപ്രള ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയോഗവാനായ ദൈവമാകു 
മോ? സ്തഷ്ടിരക്ഷകളമില്ല. സംഹാരവുമില്ല. കത്താവും 
ഭത്താവും ഹത്താവുമില്ല. ചൈരുന്യവിഹീനം പ്രപഞ്ചം. 
അവിജേഞ്ഞയമായുമള ഒരു ശക്തി വളരുന്നു. പണിയുന്നു. 
രൂപാവത്തനം ചെയ്യുന്നു. സവ്യവും മഹാമഫേന്ദ്രജാലം__ 

മാനുഷ്യകം, ദൈവികം, ആസുരം, ആഷം-_ഈ വിധം 
നിരത്ഥശബ്ദുളെ അമരസിംഫന് ഫീരാവലികളായി സം 
ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാഠശാലാമന്ത്രങ്ങളായി അതുകഠം അവ 
ശേഷിക്കട്ടെ.? 

കാത്തികതിരുനാഠം രാമവമ്മമഹാരാജാവിനെ:സ്ഥാന 
ഭൂഷ്ണനാക്കി രാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനു ജ്യേഷയപഞ്ചാനന൯ 
ചെയ്തു ശ്രമങ്ങംക്കിടയില്, പലരേയും വധിച്ചതെന്തിനെ 
ന്ന് ത്നനുജഹരിപ്പഞ്ചാനന൯ ചോദിച്ചതിനുള്ള മവപടി 
ഇതാണ് . “:എന്തപ്പുനെ? എന്തു് ? സിംഹാസനങ്ങം, ഉട 
വാളുകറം, കിരീടങ്ങഠം__ ഇതുകഠം ധ൪മ2 ശാലകളില് ദാനം 
ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വൃക്ഷങ്ങളില് കായ്മഛന്നില്ല. മഴയോട്ടം 
മഞ്ഞോടും വഷിക്കുന്നില്ല. ഭൂഖനനം ചെയ്താലും കിട്ടുക 
യില്ല. അങ്ങാടികളില് വില്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് 
ശൈമലൃകമുകിലപ്രദ്ൃതികളുടെ നയത്തേത്തുടര്ന്ന് കൊന്നും, 
വെന്നും, തീ വച്ചു മുടിച്ചും അവയേ നേടണം. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ചരിത്രകാവ്യങ്ങളില് മൂന്നു മഹാ 
വീരന്മാരാണല്ലോ ഉള്ളതു് . ഫരിപഞ്ചാനനയോഗീശ്വര൯, 
ചിലമ്പിനേത്തു കാളിഉടയാന് ചന്ത്രക്കാരന്, പെരിഞ്ച 
ക്കോട്ടു കഞ്ചുമായിറഠിപ്പികള ഇവരില് ആരാണു ക്രടുതല് 
ആദരണീയ൯, അഥവാ ദുഷ്ണ൯, അഥവാബുദ്ധിമാ൯ എന്നു . 
പറയുക പ്രയാസമാണ് . തന്െറ മകഠംക്ക് ഒരു യോജിച്ച 
ഭത്താവിനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ദ്ൂഡ്ഥവ്ൃതത്തോടെ ഒരു 
മഹാസംരംഭത്തില്ച്ചാടി ജീവനും സ്വത്തും സകലതും പണ 
യപ്പെടുത്തുന്ന പെരിഞ്ചക്കോടനോടു നമുക്ക തോന്നുന്ന, 
ബഹുമാനം അതിരററതാണ് . അതിനായി, തന്െറ പൂ 
ബന്ധുവെങ്കിലും ഇപ്പ്യോഠം പരമശത്രുവായിത്തീന്ിരിക്കുന്ന 
ദിവാ൯ജിയുടെ ശഷനമുറിയില്, അംഗരക്ഷകന്മാരുടെ 
സകല വ്യവസ്ഥകളേയും തോല്ലിച്ചു് അദ്ധാരാത്രിയില്ക്കയ 
രിച്ചെന്നിട്ട' അദ്ദേഹത്തോടു പറയുന്നു. “നോക്ക് , ചൊല്ലാ 



നുള്ളതു മൊറവ്പുടി ഞാന് ചൊല്പിയേക്കാം. എന്റപ്പി 
ആളും- പൊരുളൂമില്ലാണ്ടു് ഇത്തിരിയൊക്കെച്ചാണക്കയവവാ 
ങ്ങണു. നിന്െറ തമ്പുരാനും മാനത്തുനോക്കി നക്ഷത്രക്ക 
തിരെന്ണനുന്നു, നാമെന്തായാലും മററവര് . ചൊല്ലണതേ 
വായിപ്പിടിക്ക് __ടിപ്പുവിനെറ പീരമ്കിഉണ്ട കുടിച്ചുപിടി 
ക്കണ കരുത്തന്മാരേയും ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരം ഇന്നാ 
പിടി _ ഫു ക്ഷമിപ്പാനും കൊമപ്പ്ാനും എന്തര്? നിന്െറ 
ഈ മന്ത്രിഅടവൊന്നും കുഞ്ചുമായിററിടെ അടുത്തെടു 
ക്കാതെ എടാ, താലിവച്ച പെണ്ണ് ഒന്നു തന്നത്താനറിഞ്ഞു 
പൃരുഷനെക്കാത്തു മനെയിരിക്കുന്നു. നിന്ദ കൊടപിടിക്ക 
ണ വിക്കറമന്കട്ടിയെത്തന്ന് വന്നുപോയ കുറതീക്ക്, അടടാ 
കുലംമറന്നു പുറന്തിരിയാതെ. നെനക്കു മേഥിരിക്കണവന് 
ശെല്വംതന്നു. നമുക്കും ഒരു കാട്ടുവഴി കാമ്പിച്ചു. പെരു 

ത്തൊന്നും കേക്കണില്ല. പൊ൯കിളിപോലത്തെ പെ 
ല്ലെംകി, ച്ലീ! പെരിഞ്ചക്കോടനിതാ പുറവോട്ടു മാറി, നീ 
കണ്ണ്ണാലെകണ്ടു' മനസ്സിനു” ഇനിവു കൊണ്ടില്ലെങ്കി, തല 
വീശിക്കള.?” 

അക്ഷരശ്ുന്യനായ ഭത്താവിനെറ ശ്രമം എന്തുദ്ദേശി 
ച്ചാണെന്നും, എന്തെല്ലാമാണു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെന്നും 

“ അറിയുവാന് ആഗ്രഹിച്ച പരമവിദുഷിയും അതിലാവണ്യയ 
വതിയും ആയ ഭായ്യ്യയോടു ഈ കാട്ടാളന് പറയുന്നതു 

കേഠംംക്ഷക. 

നോക്കെനെറ ചെല. 

കളുണ്ട് . 
അ,ണുങ്ങഠാക്കു ചില മൊറ 

അതു വിട്ടാല് അവനെറ കായ്യം ചീളുവം. 
അവ൯ പല കോട്ടകളും പിടിപ്പാനും പൊടിപ്പാനും:- 
നിയ്മചം. അവന്െറ ഉള്ളം വെളിയില് വിട്ടാല് പെണ്ണ 
ങ്ങം താഞ്ബൂല്പ. അവന്െറ അകത്തൊള്ള തീ എന്തെന്നു 
പെങ്കൊലത്തേ തെരുവിച്ചാല് പിന്നെ കുടി പൊ൨ 
തികെട്ടു.?” 

മഹാരാജാക്കുന്മാരേയും, മന്ത്രീശ്വരന്മാരേയും, സവാ 
ധികായ്യയക്കാരേയും, കുംഭോദരരായ മറ൨ സേവകജനങ്ങളേ 
യും കഥയില് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെംകിലും അവരേ സകല 
സല്ഗുണസമ്പന്നരായി പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നിരു 
ന്നാലും, അവരുടെ ഗുണപ്രകഷത്തിനനുസരിച്ച് കഥാഗ 

മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

തി പ്രവഹിക്കുന്നു എംകിലും, ശത്രുക്കളില് തിങ്ങിനിറയുന്നു, 
പെരരുഷവും വീയ്യവും ശെരയ്യവും ഗ്രന്ഥകാരന്െറ ഹാര്ദ്ദ 
മായ അഭിനന്ദനത്തിനും ഒരുപക്ഷെ സംപൂജനത്തിനും 
വിഷയമായിരുന്നു എന്നു പറയാതെ തരമില്ല. തിരുവി 
താംക്ര൪ .പൊന്നുതമ്പയരാക്കന്മാക്കം മന്ത്രികലോത്തുംഗന്മാ 
ശ്ദം നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത് നിദരവിക്രമജലധികളോടുത 
ന്നെയായിരുന്നു. സംശയമില്ല. ഇരശ്വരന്ക്രടി അല്പം ക 
നദിഞ്ഞിരുന്നെംകില്, തിരുവിതാംക്ര൪ സിംഹാസനത്തേയ 
ല്ലാ, മുകിലചക്രവത്തികളുടെ മഫാസാവ്യഭൌമത്വത്തേത്ത 
ന്നെയല്ലാ, ലോകത്തിലെ അതിവിസ് തൃതസാമ്രാജ്യത്തേത്ത 
ന്നെ അരക്ഷണത്തിനിടയില് ഹലായുധനെപ്പ്പോലെ വേ 
രോടെ ഉഇളക്കിമറിക്കുന്നതിനു ശക്തന്മാരായ വീരപുരുഷര 

ത്നങ്ങളേയാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതു. എന്നാല് ശ്രീ 
പത്മനാഭസേവാരതരായി, പ്രജാക്ഷേമോന്മുഖരായി, ശാ 
ശ്വതസല്ഗുണപ്രതിഷ്ടയുടെ അക്രീതദാസന്മാരായി, സ്വ 
ജീവിതയ്രതസമുദ്ധ്യാപനം സ്വപ്രജാലക്ഷങ്ങളുടെ അദംഗു 
രൈശ്വയ്യത്തിലാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള രാ 
ജധമ്മഞ്ചോധത്തിനെറ നിരന്തരാരാധകരായിക്കഴിഞ്ഞ കു 
ലശേഖരപ്പെരുമാക്കന്മാരുടെ സുസ്ഥിതിയെ ഭഞ്ചിക്കുന്ന. 
തിന് ഈ ര്ഗ്ലുണതിമിരപ്പെരുമയ്യു്ച തെല്ലും ശക്തിയുണ്ടാ 

യില്ല. 
ഇതിലാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്െറ രാജഭക്തി പ്രകടമായി 

ക്കാണുന്നതു് . ഇരശ്വരദക്തിയോടു തുല്യമായാണ് അദ്ദേ 
ഹം ഈ മഹാഗുണത്തേക്കരുതിയിരുന്നതു് . രാജഭക്തിയു 
ടെ മണിനിലയനമായി തിരുവിതാംക്രഠിനേയാണ് സ്തൃഷ്ടി 
കര്താവു കരുതിയിട്ടുള്ളതെന്നുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ ബോധം. സമരരുധിരന്െറ അകമ്പടിയോട്ടക്ര 
ടി വഞ്ചിരാജ്യാരാമത്തില് ക്രീഡധിപ്പാനടുത്ത ഹൈദരാലി 
ഖാനേറയും അദ്ദേഹത്തിന്െറ അജിതവിക്രമപരാക്രമിയാ 
യ പുത്രന് ടിപ്പുസുല്ത്താന്ബഹുമൂരിനേറയും അവരുടെ വി' 
ദശ്ധചാരസഫസ്രങ്ങളുടേയും മഹായുദ്ധസന്നാഹങ്ങളുടേയും 
ലോകം വെല്ലം ശക്തിയെ പുറകോട്ടുപായിച്ച് ശാശ്ചതപ 
രാജയഗത്തത്തില് വീ ന്നതിനു ചെവസംസ്ഥാനമായ തി 
രുവിതാംക്രറില് അനവരതം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ 
ഭക്തിസരിത്തിനുമാത്രമേ കഴിവുണ്ടായുള്ള . 

ആത്തരം നിനാ ജ് അത്്ള്്ത്്് ന്്: 

ആയ... ആ...ആ... ൭... ൬.൭... ൭.൭... 

1 3ംധ൨൩നമഗ്മ൩൦റ൦ 18൭ബി,.0.., 
246൮00. 

ദക്ഷിണതിരുവിതാംക്ര൪. ബാങ്ക് 
(കൂ്ിഫ്ൂം) നെയ്യ൪. 

പ്രസിഡന്വ്:__മ രാ രാ എന്. മാധവന്പിള്ള 
അവര്കഠം ബി. ഏ. ബി. എല്. 

രിട്ടയാര്ഡ് ഡിസ്്്ിക് ടൂജഡ് ജി. 
കറ൯൨ ഡിപ്പ്ാസിറവകഠം കൊല്ലത്തില് 

തൂറഠിനു മൂന്നു വീതവും സേവിംഗ് സ് ബാ ഡ്ധി 
പ്രാസിറ൨കഠം തൃറഠിനു അഞ്ചുവീതവും ഒന്നോ 
രണ്ടോ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സ്ഥിരം ഡിപ്പാസിറവു 
കഠം ഒ൯പതു ശതമാനവും പലിശക്കു സ്വീകരി 
ക്ന്നതാണു'. സ്വമ്ര്റ്റം ഉരുപ്പൂടികഠം പണയത്തി 
ന്മേലും തക്കതായമറവ ജാമൃത്തിന്മേലും മിതമായ 
പലിശയ്യുക്ഛ പണം കടം കൊടുക്കുന്നതാണ് . 

ബാങ്കില് ഓഹരി വേണമെന്നുള്ളവരും മ 
൨൨൮ വിവരങ്ങഠം അറിയണമെന്നുള്ളവരും സിക്രട്ട 
റിക്ക എഴുതേണ്ടതാണ് . 

ച. 

എന്ന്, (അ.ജ്ഞാനുസരണം) 
കെ. നാരായണപിള്ള, സിക്രട്ടറി. 

എന്. കൃഷ്ണപിള്ള, 
മാനേജിംഗ് ഡയറക് ട൪. 

ൂനനനത്യ ആ ൮.൭... ൭. ൭..൭.൭. ൭.൮. ൭.൭... ൭.൭... ൬.൬... 
ആ...ആ..൭....-യ ൭.൮... ൭. ൭.൭... ൮..൬..൭..യ. ൭.൮... ൭. ൭.൭. ൭.൭... ൭.൭... 

ആ... ൭.൭. ൭. ൫..൭.൬.. ൬.൬... യ. ൬.൬... ാ 
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പുത്ത൯ചന്തം,__തിരുവനന്തപൃയരം. 

നാടന്രീതിയിലും യൂറോപ്യ൯രീതിയിലും അ 
തൃന്തം പരിഷ്ട്രാരമായും ശ്രചിയായും പ്രത്യേകം പാ 

ചകപാണ്ഡിത്ൃയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുളള ബട്ട് ഉര്മാരെ 
ക്കൊണ്ടും പാചകവിദ.ഭ്ധന്മാരെക്കൊണ്ടും പചിപ്പി 
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ 
എപ്പോഴും തയ്യാ൪ചെയ്യിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതുള് . ഈ 
റസ്റ്ററന്റിനോടുചേത്തുതന്നെ ഓരോ ഒന്നാംതരം 
എറേറഠര്ഡ് വാട്ടര്ചെയുന്നശാലയും ബേക്കറിയും 
ക്രടി നടത്തിവരുന്നതുതന്നെ ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചു 
സുഖഭക്ഷണം കഴിക്കുവാ൯വരുന്നവരുടെ ആരോ 
ഗ്ൃത്തെ കരുതിമാത്രമാണ് ഗാര്ഡന്പാര്ട്ടിമുത 
ലായ വലിയ വിരുന്നുസല്ക്കാരങ്ങഠംക്കുപോലുംഈ 
റസ് റററ൯റിലേഷ്ക്യാണ് മഹാന്മാർ ആര്ഡര് തരാ 
റുള്ളത്ര് . ഇവിടുത്തെ കേക്കുകാം., ഐക്രീം, പ്രൂട്ട് 
സാലാമുതലായവകകഠംംക്ക്' പ്രത്യേക പ്രസിദ്ധിയും 
കൊക്കോ, ഓവല്ടിന്ടീ, കാഫിമുതലായവ ഉപ 
യോഗിച്ചിട്ടുളളവ൪ മറ൨ കാഫിഫോട്ടലുകഠം തേടി 
നടക്കുവാന് മടിയുണ്ടെന്നുള്ളതു്' അനുഭവമാണ് . 

മാനേജര്. 

ഥം! 
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തത്തി നി നിതി ത്തി ാത്തിനനത്തത്ത്തത്തി വ താട. ബാ പ ടാ ടം. മാത എ ങ്ങാ ക്കാ 

മേ, എല്ലാഅവസരത്തിലും പ 

ബാംബേമയമെഡിക്കല്് ഹറാം. 

(ബാഞ്ച ) മെയി൯റോഡ്, കൊല്ലം. 

ഞങ്ങളുടെ ചില മഹത്തരങ്ങളായ ഓഷധങ്ങറം. 

ഗദസംരക്ഷിണി. 

ഗര്ദിണികറഠംക്കെല്ലാം ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം. 

.  ഗരാശയത്തിലെ ശ്ൃക്ലരക്തങ്ങളെ ശ്രദ്ധീകരി 
ച്ചു പ്രജയുച്ഛം മാതാവിനും യാതൊരുവിധകഷ്ട്തയ്മ്ം 
ഇടകൊടുക്കാതെ സുഖപ്രസവം നടത്തുവാന് അത്യ 

ത്തമമായ ഈ ദിവ്യൌഷധം സ്ര്രിലോകത്തിന്നാക 
മാനം ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹംതന്നെയാണ്.. പ്ര 
സവ്പ്രയത്തത്തെ ലഡുൃകരിക്കുന്നതിനും പുറമെ" 
അകാലപ്രസവം, ഛര്ദ്ദി, അന്നദ്വേഷം, വയറെറരി 
ച്ചില്, മലബന്ധം, അതിസാരം, സ്തനവീക്കം, കൈ 
കാലുകറാവീക്കം, പിത്തോപ്ര്രവം, പഴുപ്പപോക്ക്', 
യോനിസ്ധാവം, അതിയായദാഹം, തലവേദന, സ 
വാംഗംതള.!, മുത്രബന്ധം എന്നീ സകല ഗഭകാല 
സാധാരണങ്ങളായ ബാധകളേയും ഒന്നോടെ നശി. 
പ്പിച്ചു യാതൊരുവ്ൃഥയുംക്രടാതെ പ്രസവംനടത്തും. 

൨൪ ഗുളിക അടങ്ങിയ കുപ്പിഥ-ക്കു 
വീല രൂപ൧. 

ദന്തബന്ധു 

ഇഈപൊടി പതിവായി ഉപയോഗിച്ചു പ 
തേയ്യച്ഛന്നതായാല് നല്ല രുചികൊടുക്കുന്നതിനുംപുറ 

നന്നെ ശ്തൂഭ്ൂമാ 
യും സ്റഷ്ടമായി വാക്കുകഠം ഉച്ചരിക്കുവാനുള്ള പ്ര 
ത്യേകതയും ഉണ്ടാകും. അടക്കവഹിയാത്ത പല്ല 
വേദന പിടിപെട്ടു വല്ലവിധത്തിലും അതു പറിച്ചു 
കളഞ്ഞാല് മതിയെന്നുകരുതി ഡാക്ടരുടെ പടിക്കല് 
ചെന്നു പാടുകിടക്കാനിടവരാതിരിക്കുവാനാശിക്കുന്ന 
വരും കൃമിദോഷത്താല് പല്ലകഠം മിക്കവാവാ ദ്രവി . 
ച്ചുപോവുകനിമിത്തം ഭക്ഷ്യപദാത്ഥങ്ങറം ശരിക്കു 
ചവച്ചു സ്വാദറിഞ്ഞനുഭവിക്കാന് കഴിവില്ലാതെ ക 
ഷ്ലപ്പെടുന്നവരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. 

ഡപ്പി ൧-ക്ക വില ൪ ണ. 

ഒന്തരോഗ്രദ്രറവകം. 

പുഴുക്കുത്ത്, പല്ലുവേദന, തിരണവീപ്പ്, ഉന 
ഴുകി അതില്നിന്നുംരക്തംവരിക, പല്പിളക്കം, വായ് 
നാററം, കൃമിദോഷം ക്രടാതെ പല്ലിന്മേലുണ്ടാകുന്ന 
വിലിധോപ്പദ്രവങ്ങളെ മാററി പൃള്ണ്ണസുഖംകൊടുക്കു 
ന്നതിനു അദ്വിതിീയമായശക്തി ഈ ദ്രാവകത്തി 
നുണ്ട്. അരഖണ്സുകപ്പി ൧-൭വില ൮ ണ. 

നരയെകവവ്പ്ിക്കുന്ന എണ്ണ. 

ഈ എണ്ണ ഒരുപ്രാവശ്യം പരട്ടിയാല് നരച്ച 
രോമത്തേയും ചെമ്പിച്ചരോമത്തേയും നിശ്ശേഷം ക 
വപ്പിക്കുന്നതാണ്ട് . വെള്ളിക്കമ്പിപോലെ നരച്ച 
പലരുടേയും രോമങ്ങളെ കവപ്പിച്ചു പ്രസിഭ്ധിയില് 
ഇരിക്കണ ഈ തൈലത്തെപ്പുററി ആക്കം യാതൊ 
രുസംശയത്തിനും അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു. 

കുപ്പി ൧-ക്കു വില രൂ ൧. 
ക കപ്പി ൬-൭ വില രൂ ൭. 

ബ്രഹ്മാഞ്ജനം. 

ഉപയോഗമാത്രയില്തന്നെ ഗുണം അനുഭവ 
പ്രദമാകത്തക്കവിധം ഞങ്ങം അനേകകാലത്തെ 
ശ്രമഫലമായും, അനവധി ഭിഷഗ്വരന്മാരുടെ ഉപ 
ദേശമനുസരിച്ചും ക്രമാതീതമായ കഷ്ഠനഷ്ഠങ്ങറം 
സഫിച്ചുംസംസ്നുരിച്ചിട്ടുളള ഒരൌഷധമാണു ഞങ്ങ 
ളുടെ ഈ 4€ബ്രവമാഞ്ജനം?. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന 
ഏതെങ്കിലും വേദനകളില് ഒന്നിനു ഇതു ഉപയോ 
ശിച്ചുനോക്കുവാന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇതു 
ഭിവ്യമായ ബ്രവമാഞ്ജനംതന്നെയെന്നു സസന്തോഷം 
സമ്മതിക്കും. കുപ്പി ൧-ക്ക വില ൧൧ അണ. 

സൂതകരോഗസംഹാരി. 
ഗദപാത്രസംബന്ധമായ സകല രോഗങ്ങളേ 

യും പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യെൌഷധം. അനവധി 
സര്ട്ടിഫിക്കറവകളും കീത്തിമുദ്രകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഗര്ഭപാത്രസംബന്ധമായ സകല രോഗങ്ങ 
ളേയും ഇല്ലായ് മചെയ്തു ആരോഗ്യത്തേയും സൌന്ദ 

യ്ുത്തേയും പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ഈ മഫ്ഥൌഷധത്തെ 
ആരോഗ്യൃഹീനകളായ വനിതകറം ഉടന് ഉപയോ 
ഗിച്ചു പരീക്ഷിക്കുവാനപേക്ഷ. 

പതിനഞ്ചുദിവസം സ്വവിക്കാനുള്ള മരുന്നുട 
ങ്ങിയ ഡപ്പി ൧-ക്കു വില രൂപാ ൨൭: 

സഗന്ധകുന്തശുതെലം. 

ഒരിക്കല് 
പുരട്ടിയാല് ഒ 
രാഴ്ചയോളം ത 
ലയില് നിന്നും 
സുഗന്ധം വീ 

ശിക്കൊണ്ടിരി 
ക്ദം* മുടിപൊ 
ഴിയാതിരിക്കു 
ന്നതിനും ചെ 

| മ്പിച്ച തലമു 
ടിയെ കറപ്പി 
/ ശ്ഷന്നതിനുംത 
 ചമുടിക്ക വള 
വിനെ ഉണ്ടാ 

7 ക്കുന്നതിനുംമാ 
! ര്ദ്ദവത്തെ ന 

ലലന്നതിനും ഇ 

തുഖന്നാംതരം. 
ഇതുപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തലമുടി പനുംകലപോ 
ലെ വളരുന്നതാണ് . 

കുപ്പി ൧-ക്൭ വില രൂ ൧. 
ഡസന് ൧-ക്ഷ വില രൂ ൧൨. 

റ് 

ം 
റ 
റ 

ം 

ി 

റ 

0. 

൨0... 

) 

മുരട്ടു 
റു 



] 

ട്ടു; 

ന്] ളം $ ത ടി ന ളം ം ചി ല ളി ള് ലി മ്മ 

മ ] 1 ധം 
ശ്രിശഗോപാൽല് ഇംകുവക്ക് സ് . 

[പയ ഗവമ്മെന്വവകയും മററ പ്രദര്ശനസ്ഥലങ്ങളിലുമായി സ്വണ്ണ്ുത്തിലും വെള്ളിയിലുമുള്ള. 
ല് ൧൧ മെഡലുകഠം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
റ [) [ 

ട്ര ഗവമ്മെന്റിനു മഷി സപ്ലൈ ഞങ്ങം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. 

റ 
റി ൽ രി 

റി ൭ 
ക് 

ട്ട ) 

ഏററവ്യം വിലച്ചരുങ്ങിയ 

തും വിശ്വസനീയവ്യമായ മഷി 

യാണു തെങ്ങറം ഉണ്ടാക്കുന്നതു . 

എഴതുമ്പോഠം പ്രകാശമേറിയ 

നീലനിറത്തില് കാണോന്ന മഷി 

കേ കഴിയുമ്പോ€ം രസികന് 

 കറപ്പ്യായിത്തിരുന്നു. തിരുവ 

താംക്രഠിലേയും കൊച്ചിയിലേ 

സ്പീല് പെ൯മഷി. 

റ സ്യം 
സ്സ ് 

1ഇല്ന് 
പിലാ 

കം. ക 

&മലയാളരാജ്യം?? വിശേഷാല്പ്രതി. 

ി 

കകക 

യും ഗവര്മ്മെ൯ഠകറം മിക്കവാ 

൨൮൦ ഞങ്ങളുടെ മഷിയാണ് ഉപ 

യോഗിക്കുന്നതു്. അധികംകാ 

ടി | ലം നിലനില്ലേണ്ടതായ കണ 

ശ്ഒകളും രേഖകളും എഴുതുന്നതി 

നു ഈ മഷിതന്നെ ഉപയോഗി 

ക്കണം. 
ദുകം: 

പ്രൊപ്രൈഠറ൪, 
൧. ദന 01൩0൩൭ 1311൭, എ. രാമചന്ദ്രപിള്ള, 
1൮൦ ല് 0031 1പി൦ സറി, ശ്രീഗോപാല് ഇംക് വക്ക് സ്', ി 

൫4൮1൩14090, 0൮10൩. മെയി൯ഠോഡ് ., കൊല്ലം. 

ലം 
മുട്ടട പ 

[്ചിലലനകര്? വിട ൦7 1:/ടട 17ഠധിിടട 
കണ്ണിനുള്ള 

മഹാരത്നാദി ഗുളിക. 
യാതൊരു പത്ഥ്യനിഷ്ടുയും ഓഷധസ്വവയും | 

കൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. കാലപ്പഴക്കംചെന്ന എ 
ല്ലാ നേതൂരോഗഅളേയും ഉടനെ ഭേദപ്പെടുത്താം. | 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്, ഡാക്ലറന്മാര്, വക്കീലന്മാര, വൈ 
ദ്യന്മാ൪, പൌരപ്രധാനികഠം ആദിയായ പലരും | 
ഞങ്ങം48 വിലയേറിയ സര്ട്ടിഫിക്കറവകളും ബ 
ഹുമതിപത്രങ്ങളും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ൧൩ 
വഷത്തെ പരിശ്രമഫലമായി സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള അമൂ 
ല്ൃയനവരത്നങ്ങളും, അസുലഭങ്ങളായ ദന്തങ്ങളും കൊ 
മ്പുകളും, കുംകുമം മുതലായ മേല്മരുന്നുകളും മറവം 
ചേത്്ത വിധിപ്രകാരം തയ്യ്യാറാക്കിയിട്ടുളളു ഈ ഗുളി 
ക കണ്ണ്ണിലെ കാചം, തിമിരം, അമ്മം, പടലം, 
അതിമാംസം, ക്ഷതം, ക്ഷതതുക്ടം, വെള്ളെഴുത്ത്, 
മൂടല്, മങ്ങല്, പുകച്ചില്, കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ടുളുള 
കാഴ്ചക്കുറവ് മുതലായതിന്ന്' ഉപയോഗിച്ചു പ്രത്യ 
ക്ഷഫലംകണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൈകണ്ട സിദ്ധൌഷധ 
മാകുന്നു. ഒരുപഞണത്തതുക്കത്തിന് (ഒരുമാസത്തെ ഉപ 
യോഗത്തിനു) വില രൂപാ ൨. 

ആവശ്യക്കാർ ഉടന് എഴുതുക. 
എം. കെ. പത്മനാദന്വൈദ്യന്. 

1. %. 12൭0൩൭൦൭101൧൭൨൩. 
10൦ ഒ9പ്ലിട, 

ഒഷി/൦1പപുദ. "ര്1ച്മില, 
(൮ുധി1റ൩, 1179൭൭൩൦0076. 

പി ല് വി; 

ഒ. ട്ട. മഗ 
൧1ലപ്വ, 

൧൧21൧൧4൭21, 

11൧൫00. 
്സ്ഥിംടലില 4 നലല]! 662161 2൩ 

ന് വ് ) 

ദ്, 

6200116൧ ടബാനിന൦ മാലി 130019, 

20൨൪ 2016 100018, ൭00012 10013 

880൩67൦7 ൭൩0 1൭൧൦ 20008. ൧.1 80108 
7 

7 4 
പപ 

ല് ൩1൩0൮ ഒ 00180 02626, 

൩0൪0 നല്ല ൩൩ലബിലിദട 2൭76 ലിദാ 

&001:00. 1/7. ൧1൬൦്ട 6100-0൨ | [4 

ഒ 2 ഹമിഖനന്ത്ര് ട 1൧1 181087 & ം 

അ ന്നേ ിബേട |[% 
&0 2൩701൭൭൦ 2016 00018 ൨൩0 8॥ല0൩- കം 
67, 4 മു 107 175 77൦, 061൦7 1൩ 
ചന ൪ ദ; 65 600. 

132൩൩൨: 134 13൧൦ ശ്യ. 

പരസ്പരസഹായസംഘംവക ഹ്ലപ്പാബുക്കുകളും ഫാഠ. 

ങ്ങളും നല്ലകടലാസില്, എപ്പോഴും വില്ലാന്തയാ൪. 
[2 റ, ശ്രീരാമവിലാസം?"പ്രസ്സ് , കൊല്ലം 

ഛം 



മലയാളരാജ്യം വിശേഷാല്പ്രതി 

പ്്യയയ: പാക്കു 
റം 

റ വിജ്ഞാനത്തിനു വായിക്കേണ്ട ല് 
മഹതഗ്രനഥത്ങറാ. ലി 

ലി ഴ് ലി 
പി ഉപനിഷത്തുകറം. [ ഫഠയോഥപ്രദീപിക. വ്യാഖ്യാതാ മഹോ രൂ. ണ. സ. പി 
ട് | ട് 
റ ണം തി പാദധ്യായ൯ രാമന്പിള്ള 0.8 9 ക 

റി | ക്ഷേത്രപ്രവേശവാദം. ജസ്റ്റീസ് പി. കെ. ി 
ട് ഈശാപാഷ്്യോപനിഷത്തു 39-80 വാപി 0" ,0 ? 
0 കേനോപനിഷത്ത് കം റ 
ക കാഠകോപസിഷത്ത് 9; 0: | ചില കവിതാപ്രതിധ്വനികംം. ജസ്റ്റീസ് ് 

ലി പ്രശ്നോപനിഷത്ത് 0 1൭ 90 | പി. കെ. നാരായണപിള്ള 12 9 എ 

റ മുണ്ഡക്യോപനിഷത്തു് 012 9 പ്രസംഗതരംഗണി. ൨-ംഭാഗം 
മാണ്ഡയകോപനിഷത്തു് 1 ൫ 8 | ജസ്റ്റസ് പി. കെ. നാരായണപിള്ള 0 8 04% 

ൽ തൈത്തിരീയോപനിഷത്തത്' ത ച: ഗദ്യമുക്താവലി. അനവധി ഗല്ൃപ്രഭാഷ 
എ ഐതരേയോപനിഷത്തത് 9. 10 ) ണങ്ങറം അടങ്ങിയത് വില 0 10 4 
ല് ഛാദ്ദോഗ്യോപനിഷത്തു് 5 0 9 | പ്രബന്ധരത്നാവലി. മഹാകവി മേല്പത്തൂര് ി 
[ം] പമ ി 

ജസ്റ്റീസ്” പി. കെ. നാരായണപിള്ളയുടെ | നാരായണര്ട്ടതിരിപ്പാട്ടിലെ കൃതികഠം അട ട് 

റി ഗംഭീരമായ നമ്പ്യാരുടെ ജീവചരിത്ര | ങ്ങിയതു . വ്യാഖ്യാനസഹിതം ചാക്യാര് ലാ 
റി ഉപന്യാസത്തോടുക്രടി മുഴുവന് നമ്പ്യാര് | ര്രത്തു് , പാടവം പറച്ചില് ഇവ രസിക്കു 

ക കൃതികറം. മു 0 | ണമെന്നുള്ളവ൪ ഇതുവായിക്കുക. വില 1 0 9 

ം തുളസീദാസരാമായണ | കാളിദാസന്െറ മേഘദ്ദതം. വ്യാഖ്യാനസ വു 

ലം 2 0 | ഫഹ്തം വില 0 8 0 ര 

ം ഭാഷാഗദ്യം ൧-൦ഭാഗം 2 8:89 | പ്രബന്ധമാല്യം. ചില സുപ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീ ക 

വറി ഷയസാഹിത്യകേസരികളുടെ പ്രബന്ധങ്ങ ൨ 

ലി കണ്ണശ്ശരാമായണം. | ളുടെ ശരിതങ്ജിമ വില ൭4 

ട് ഉത്തരകാണ്ഡം 0 12 9 | ഫെന്ഠിഫോര്ഡ്.. ഫോര്ട്ട് മോട്ടാര് ടര് 

നാരായണീയം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം 1 0 9 കാറിന്െറ ഉടമസ്ഥനായ പ്രസിദ്ധ കോടി ട് 
റ രീമട് ഗേവദ്ഗീത ശ്രീ: കുന്നത്തു ജനാ ] ശ്വരനന്റെറ അത്ഭുതമായ ജീവചരിത്രം. ജീ ം 

ശ് ദൂനമേനോനെറ വ്യാഖ്യാനസഹിതം ഉ 8 ൭ വീതവിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് പഠിച്ചി ക 

6 സ്വാമി രാമതീത്ഥനെറ ഗംഭീരപ്രസംഗ | ളി പശ. 
ട് പ പം രപ്പ ന് | യവനാചായ്യന്മാര. ഗ്രീക്കുരാജൃത്തിലെ ി 
എ പിള | ചിന്തകന്മാരെപ്പുററിയുമ്ള ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ പി 

ലി രണ്ടാംഭാഗം [ 4 0 | ചില പ്രസംഗങ്ങം വില 9. ച്ചി എ 

റി സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്െറ 1004 ഉപദേ ) വേലത്തമ്പിദളവാ. മി. കെ. എ൯. പണി ലി 

0 ശങ്ങ0ം അടങ്ങിയ പ്രസംഗങ്ങഠം വില 1 0 90 | ക്ക൪ രചിച്ചിട്ടുള്ള വിനും. ന് 0 
പ ശ്രീരാമവിലാസം? പ്രസ്സ് --കെല്ലാം ല് 

ര് ര് പ്ല്ല്്യയയാാാാറ്വയയയളം 

പീടിിടിടിട്ടികിടിടിടിടിറിിട്ടിടിടിട്ടിടിടിട്ടിട-ിടിടിടിക്ട്ടികക്ട്ട്കിടിടിട്ിടിടിടിടിടിടിടിടടു 

ജ്യോതിഃപ്രകാശിക. 
ഗ്രന്ഥകത്താം 

ഡാക് ടര എസ്സ്. പരമേശ്വരനപിള്ള എം. ബി. 
നിങ്ങറംക്കു ജ്യോതിഷം പഠിക്കണോ? ഒരൊററരൂപാ ചിലവുചെയ്താല്മതി, ആധുന്ദികവി 

ദ്യാദ്യാസരീതിയെ പ്രാചീനപണ്ഡിതന്മാര് തആആക്ഷേപിച്ചുവരുന്നതിനുമ്ള പ്രധാനകാരണം നിങ്ങംക്ക ഭാര 

തമഫര്ഷിമാ൪ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു യാതൊരുരൂപവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്് . ഇതു 
പരിഫരിക്കാന് “ജ്യോതിപ്രുകാശിക്? എന്ന പുതിയശാസ്രശഗ്രന്ഥം ഒരാവത്തി വായിച്ചുനോക്കുക. ഇതുകൊ 
ണ്ടു പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ന്റേഹാദരങ്ങറംക്കു പാത്രമായിത്തീരാം. ശാസ്ര്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാം: 
സ്ത്രളൂകളില് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു വിദ്വാന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോറം അവയെ 

പ്പി ശ്ലാഘ്യമായവിധത്തില് സംവാദംചെയ്യാം. നിങ്ങറാക്കുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാതകാ 

൨൫൭ തരാം ഇത്രയുംശക്തി നിങ്ങറുംക്കുണ്ടായിരുന്നാലുമ്ള ഒരചിത്യത്തെ ഓത്തു ന്ദിങ്ങം സന്തോഷിക്കു 

ന്നില്ലേ? ഉടന്തന്നെ ആ ശക്തി കരസ്ഥമാക്കുക. ലളിതമായ ഗദ്യരീതിയില് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത 
ഗ്രന്ഥം അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ഏവക്കം നിഫ്ണുയാസം വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്ട് . 

[൦ 

൭ 

പിട 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടും മേല്വിലാസം: 
ഏ്ത്രീരാമവിലാസം"പ്രസ്സ് --കൊല്ലം. 
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ടുട്ടു. മ 
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